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Komisia legislatívy,financií, mandátová a kontroly 
Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves 

 

Zápisnica zo zasadnutia komisie zo dňa 2.12.2019 

 

Miesto zasadnutia Zasadačka MÚ   

Začiatok  17:00  hod. 

Ukončenie 20:40 hod. 

Prítomní podľa prezenčnej listiny 

 
I. 

Úvod 
 
Úvodom predseda komisie p. Rastislav Tešovič privítal prítomných členov komisie, ako aj hostí p. 
Antala, p. Labaškovú, p. Dargajovú a prednostku MÚ p. Ing. Máriu Koprdovú, p. Strempeka 
a konštatoval, že je prítomných 8 členov komisie, t. j. komisia  je uznášaniaschopná. Následne 
členovia komisie sa rozhodli na prerokovaní jednotlivých bodov podľa navrhnutného programu. 
Predseda komisie viedol rokovanie podľa nasledovného programu: 
 
 

Por. 
číslo 

Názov bodu programu 

    1 Návrh rozpočtu MČ BA-DNV na roky 2020 – 2022 

2 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves č. ........./2019, ktorým sa 

mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves číslo 

1/2017 zo dňa 01.02.2017 o miestnom poplatku za rozvoj na území mestskej časti Bratislava-Devínska 

Nová Ves 

3 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves č. ......./2019, ktorým sa 

mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves číslo 

3/2018 zo dňa 13.decembra 2018 o financovaní originálnych kompetencií na úseku školstva 

4 Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti MŠ M. Marečka 20, MŠ P. Horova 3, ZŠ I. Bukovčana 3, ZŠ 

P. Horova 16 

5 Návrh na zvolanie Verejného zhromaždenia obyvateľov obce v zmysle Zákona 369/1990 Zb. o 

obecnom zriadení 

6 Prenájom nebytových priestorov podľa zverejnených zámerov 

7 Výpožička NP, veľkej telocvične v ZŠ P. Horova 16 z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre FC 

Lokomotíva DNV 

8 Zníženie výšky nájomného za NP vo VÚZ z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre OZ ICHTYS 

9 Výpožička časti pozemku registra „C“ KN parc.č. 2565/311 z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre 

vypožičiavateľa - Václav Mário, na vybudovanie kontajnera na knihy 

10 Žiadosť o spolufinancovanie sanácie podmáčania suterénu budovy bývalej ZŠ Charkovská 1 - CVTI 

SR 

11 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves č. ......../2019, ktorým sa 

upravujú podmienky poskytovania príspevkov sociálnej pomoci z rozpočtu mestskej časti Bratislava-

Devínska Nová Ves – prebehlo hlasovanie pre rollam 

12 Zásady o poskytovaní finančného príspevku na dopravu pre obyvateľov Mestskej časti Bratislava-

Devínska Nová Ves – prebehlo hlasovanie pre rollam 

13 Žiadosť o povolenie splátkového kalendára a odpustenie úrokov z omeškania - p. Mráz 

14 Žiadosť o povolenie splátok dlhu a splátkového kalendára - p. Duraj 

15 Určenie nových názvov ulíc 

16 Správa z kontroly stavu a vývoja dlhu Mestskej časti Bratislava – Devínska Nová Ves v roku 2019 

17 Návrh plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava – Devínska Nová Ves 

na obdobie 1. polrok 2020 

18 Rôzne – Žiadosť p. o odpustenie časti dlhu a splátkový kalendár spoločnosti Belaggio,s.r.o. 
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Uznesenie č. 23/12/2019  
 

Komisia legislatívy, financií, mandátovej a kontroly súhlasí s navrhovaným programom. 
 

Prezentácia:  8 

Hlasovanie 
 

Za: Proti: Zdržal sa: Prijatie 
uznesenia 

 8 0 0 ÁNO 

Uznesenie bolo prijaté. 
 

II. 
Prerokovanie bodov programu 

 
 

K bodu 1 Návrh rozpočtu MČ BA-DNV na roky 2020 – 2022 
 

 
Materiál uviedol : Rastislav Tešovič           
 
Z obsahu diskusie:  Pán Strempek predstavil návrh rozpočtu MČ BA DNV-DNV na roky 2020-2022, 
vysvetlil príjmovú a výdavkovú časť rozpočtu, vyšpecifikoval významné kapitálové výdavky. 
Pán Žatko informovala, že KŠK neodporúča schváliť investíciu v návrhu rozpočtu vo výške 80.000€ do 
kontajnerového zázemia v šport. Areály Vápencová, po diskusii členovia komisie sa uzniesli neodporúčiť 
danú investíciu. 
Pán Griger uviedol odporúčanie 3 ročného plánovania investičných aktivít, predkladať rozpočet xml formáte 
pre rýchlejšiu a lepšiu orientáciu. 
Pán Tešovič informoval prítomných o pripravovaných zmenách prerozdeľovania dane z nehnuteľností a 
zmenu sadzieb, nakoľko nie je známy konečný variant, viac informácii bude po mestskom zastupiteľstva dňa 
12.12.2019. 
Pani Koprdová, pán Strempek informovali prítomných členov o stretnutí na magistráte k prerozdeleniu dane 
z nehnuteľností a k zmene sadzieb, ktorého sa zúčastil starosta MČ BA-DNV  aj s pani Janatovou. 
Pán Žatko upozornil na formálne chyby materiálu.  
 

Uznesenie č.24 /12/2019  
 

Komisia legislatívy, financií, mandátovej a kontroly odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej 
časti Bratislava-Devínska Nová Ves  
 
1. z o b r a ť  n a  v e d o m i e 
Odborné stanovisko miestneho kontrolóra k návrhu rozpočtu Mestskej časti Bratislava-Devínska 
Nová Ves na roky 2020 - 2022 
 
2. s ch v á l i ť   
Rozpočet Mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves na rok 2020  
v štruktúre:  
bežné príjmy              10 716 808  € 
kapitálové príjmy                5 577 208  € 
finančné operácie príjmové                      3 657 000  € 
príjmy spolu                      19 951 016  € 
 
bežné výdavky              10 339 841  € 
kapitálové výdavky                      9 611 175  € 
finančné operácie výdavkové                                  0  € 
výdavky spolu            19 951 016 € 
 
Celkový výsledok rozpočtu - vyrovnaný                  0 €, 
 
3. b e r i e  n a  v e d o m i e  
návrhy rozpočtov MČ BA-DNV na roky 2021 a 2022 v štruktúre: 
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- rok 2021: celkové príjmy 34 181 016 €, celkové výdavky 34 181 016 €, celkový výsledok rozpočtu 
vyrovnaný 0 €, 
- rok 2022: celkové príjmy 12 181 016 €, celkové výdavky 12 181 016 €, celkový výsledok rozpočtu 
vyrovnaný 0 €. 
 
4. ž i a d a   
prednostku Miestneho úradu MČ BA-DNV, aby schválený rozpočet zverejnila obvyklým spôsobom 
 
5. u k l a d á  
a) riaditeľom rozpočtových a príspevkových organizácií MČ BA-DNV, aby spracovali rozpočty 
vlastných organizácií na roky 2020 - 2022, ktoré zohľadňujú im stanovené hodnoty a ukazovatele, a 
zaslali ich Miestnemu úradu MČ BA-DNV do 10 dní, 
b) riaditeľom základných a materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ BA-DNV, aby vždy k 
termínu odovzdávania informácií o počte žiakov (15.9. a 15.1.) predložili túto informáciu aj Miestnemu 
úradu MČ BA-DNV za účelom úpravy rozpočtu podľa reálnych potrieb. 
 
Prezentácia: 8 

Hlasovanie 
 

Za: Proti: Zdržal sa: Prijatie 
uznesenia 

 5 0 3 ÁNO 

Uznesenie bolo prijaté. 
 
 

K bodu 2 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves č. 
........./2019, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti 

Bratislava-Devínska Nová Ves číslo 1/2017 zo dňa 01.02.2017 o miestnom poplatku za rozvoj 

na území mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves 

 
Materiál uviedol : Rastislav Tešovič           
 
Z obsahu diskusie:  
Pani Janatová uviedla požiadavku doplniť do dôvodovej správy materiálu kto má nárok na oslobodenie. 
Pán Maruščák uviedol, aby sa koncentrovali investície do územnej oblasti MČ BA-DNV podľa výberu 
poplatku za rozvoj. 
Členovia komisie požadujú doplniť do dôvodovej správy platné sadzby s porovaním na nový návrh sadzieb 
v nadväznosti na ostatné MČ. 
 
 

Uznesenie č. 25/12/2019  
 

Komisia legislatívy, financií, mandátovej a kontroly odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej 
časti Bratislava-Devínska Nová Ves schváliť Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti 
Bratislava-Devínska Nová Ves o miestnom poplatku za rozvoj na území mestskej časti Bratislava-
Devínska Nová Ves v predloženom znení. 
 
Prezentácia: 8 

Hlasovanie 
 

Za: Proti: Zdržal sa: Prijatie 
uznesenia 

 8 0 0 ÁNO 

Uznesenie bolo prijaté. 
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K bodu 3   Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves č. 
......./2019, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti 
Bratislava-Devínska Nová Ves číslo 3/2018 zo dňa 13.decembra 2018 o financovaní 

originálnych kompetencií na úseku školstva 

 
Materiál uviedol : Rastislav Tešovič           
 
Z obsahu diskusie:  Členovia komisie požadujú doplniť porovnanie s ostatnými MČ. 
Pán Marščák navrhoval nájsť formu zliav pre zamestnancov MŠ a ZŠ. 
Pán Tešovič vysvetlil aké zľavy boli realizované v MČ BA-Petržalka, neodporúča. 
Pán Žatko upozornil na formálne chyby. 
 
 

Uznesenie č. 26/12/2019  
 

Komisia legislatívy, financií, mandátovej a kontroly odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej 
časti Bratislava-Devínska Nová Ves schváliť všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti 
Bratislava-Devínska Nová Ves č.XX/2019 o  financovaní originálnych kompetencií , s účinnosťou od 
1.januára 2020 
 
 
Prezentácia: 8 

Hlasovanie 
 

Za: Proti: Zdržal sa: Prijatie 
uznesenia 

 8 0 0 ÁNO 

Uznesenie bolo prijaté. 
 

K bodu 4    Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti MŠ M. Marečka 20, MŠ P. Horova 3, ZŠ 
I. Bukovčana 3, ZŠ P. Horova 16 

 
Materiál uviedol : Rastislav Tešovič           
 
Z obsahu diskusie:  Pán Žatko upozornil na opravu uznesenia. 
 

Uznesenie č. 27/12/2019  
 

Komisia legislatívy, financií, mandátovej a kontroly odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej 
časti Bratislava-Devínska Nová Ves schváliť: 
Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti v MŠ M. Marečka 20,  
Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti v MŠ P. Horova 3,  
Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti v ZŠ I. Bukovčana 3,  
Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti v ZŠ P. Horova 16 

 
Prezentácia: 8 

Hlasovanie 
 

Za: Proti: Zdržal sa: Prijatie 
uznesenia 

 7 0 1 ÁNO 

Uznesenie bolo prijaté. 
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K bodu 5  Návrh na zvolanie Verejného zhromaždenia obyvateľov obce v zmysle Zákona 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

 
Materiál uviedol:   Rastislav Tešovič      
 
Z obsahu diskusie:  Členovia komisie diskutovali o možnosti zvolania resp. nezvolania verejného 
zhromaždenia, na tému zvýšenia sadzieb dane z nehnuteľností. 
 

 
Komisia legislatívy, financií, mandátovej a kontroly odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej 
časti Bratislava-Devínska Nová Ves z v o l a ť Verejné zhromaždenie obyvateľov Mestskej časti 
Bratislava-Devínska Nová Ves, ktorého predmetom bude zaradenie MČ BA-DNV do pásiem určených 
pre sadzby dane z nehnuteľnosti podľa pripravovaného Všeobecne záväzného nariadenia hlavného 
mesta Slovenskej republiky Bratislavy o dani z nehnuteľnosti 
 

A.  
Miestna rada mestskej časti Bratislava–Devínska Nová Ves  
 
o d p o r ú č a  
 
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves  
 
s ch v á l i ť  
 
dátum, čas a moderátora verejného zhromaždenia nasledovne: 
Dátum, čas, miesto a moderátor bude doplnený priamo na zasadnutí miestnej rady 
 
 
dňa .................... o ............. hod. v ......................, moderátora verejného zhromaždenia  
 
......................................................  
 
 
Prezentácia:  8 

Hlasovanie 
 

Za: Proti: Zdržal sa: Prijatie 
uznesenia 

 3 0 5 NIE 

Uznesenie nebolo prijaté. 
 

K bodu 6 Prenájom nebytových priestorov podľa zverejnených zámerov 
 

 
Materiál uviedol:   Rastislav Tešovič      
 
Z obsahu diskusie: Pani Koprdová informovala o ukončení nájmu a vyhlásenie zámeru prenájmu NP 
v priestoroch autoservisu v objekte VUZ. 

Uznesenie č.28/12/2019  
 
Komisia legislatívy, financií, mandátovej a kontroly odporúča Miestnemu  zastupiteľstvu mestskej 
časti Bratislava-Devínska Nová Ves schváliť prenájom nebytového priestoru (miestnosti č.18 až 23) o 
výmere 68,00 m2, nachádzajúceho sa na 1. nadzemnom podlaží v objekte Viacúčelového zariadenia 
na ulici Štefana Králika č.1, súp.č.6275,  LV č.1, ležiaci na pozemku parc. č.2878/80, LV č.1723, 
katastrálne územie Devínska Nová Ves, vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy, zverený do 
správy Mestskej časti Bratislava Devínska Nová Ves  pre MPC Slovakia s.r.o., Devínska Nová Ves 
1375, 841 07 Bratislava, IČO: 46 083 421 za cenu 64,00 € /m2/ rok + služby spojené s užívaním 
nebytového priestoru na dobu neurčitú od 01.01.2020 za účelom prevádzkovania autoservisu. 
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Nájomná zmluva bude nájomcom podpísaná do 30 dní od schválenia uznesenia v Miestnom 
zastupiteľstve mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves. V prípade, že nájomná zmluva nebude 
nájomcom v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenia stráca platnosť. 

 
Prezentácia:  8 

Hlasovanie 
 

Za: Proti: Zdržal sa: Prijatie 
uznesenia 

 7 0 1 ÁNO 

Uznesenie bolo prijaté. 
 
 

K bodu 7    Výpožička NP, veľkej telocvične v ZŠ P. Horova 16 z dôvodu hodného 

osobitného zreteľa pre FC Lokomotíva DNV 

 
Materiál uviedol:   Rastislav Tešovič      
 
Z obsahu diskusie:  Pán Maruščák upozornil na strácanie zmyslu čerpania dotácie a schvaľovanie 
výpožičiek pre OZ na NP. Pani Janátová aj pán Tešovič informovali, že nie je jasná predstava zľadenia 
dotácií, výpožičiek a komerčného nastavenia sadzieb prenájmov v základných školách.  
 
 

Uznesenie č.29/12/2019 

 
Komisia legislatívy, financií, mandátovej a kontroly odporúča Miestnemu  zastupiteľstvu mestskej 
časti Bratislava-Devínska Nová Ves schváliť z dôvodu hodného osobitného zreteľa výpožičku 
nebytového priestoru  v ZŠ P. Horova 16, súpisné číslo 6148, par.č. 2149/34, k.ú. DNV v rozsahu 2 
hodín do týždňa na obdobie od 16.12.2019 do 31.03.2020 pre Futbalový klub Lokomotíva DNV, 
Vápencová 34, 841 07 Bratislava, IČO: 30 811 465, za účelom využitia  nebytového priestoru  na  
školský klub pre deti a mládež, na zimnú prípravu svojích mládežníckych družstiev. Úhrada za 
energie spojené s užívaním nebyto-vého priestoru je 8,- eur/hodina. 
 
Zmluva o výpožičke nebytového priestoru bude vypožičiavateľom podpísaná do 30 dní od schválenia 
uznesenia v Miestnom zastupiteľstve mestskej časti Bratislava Devínska Nová Ves. V prípade, že 
zmluva o výpožičke nebytového priestoru nebude vypožičiavateľom v uvedenom termíne podpísaná, 
prijaté uznesenie stratí platnosť. 
 
Prezentácia:  8 

Hlasovanie 
 

Za: Proti: Zdržal sa: Prijatie 
uznesenia 

 6 0 2 ÁNO 

Uznesenie bolo prijaté. 
 

K bodu 7 A Predĺženie výpožičky  NP, v ZŠ I. Bukovčana 3 z dôvodu hodného osobitného 
zreteľa pre  Goodsport 

 

 
Materiál uviedol:   Rastislav Tešovič      
 
Z obsahu diskusie: Pán Maruščák upozornil na strácanie zmyslu čerpania dotácie a schvaľovanie 
výpožičiek pre OZ na NP. Pani Janátová aj pán Tešovič informovali, že nie je jasná predstava zľadenia 
dotácií, výpožičiek a komerčného nastavenia sadzieb prenájomv v základných školách.  
 
 
 
 
 

Uznesenie č.30/12/2019 
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Komisia legislatívy, financií, mandátovej a kontroly odporúča Miestnemu  zastupiteľstvu mestskej 
časti Bratislava-Devínska Nová Ves schváliť z dôvodu hodného osobitného zreteľa výpožičku 
nebytového priestoru v ZŠ I. Bukovčana 3, súpisné číslo 6126, par.č. 2565/2, k.ú.DNV o výmere 64 
m2, v rozsahu 8 hodín do týždňa na obdobie od 01.01.2020 do 31.12.2021 pre občianske združenie 
GoodSports International Slovensko, Mikulášska 1, 811 01 Bratislava, IČO: 30 854 610, za účelom 
využitia  nebytového priestoru  na  školský klub pre deti a mládež, na voľno časové športové, 
vzdelávacie a kultúrne aktivity. Úhrada za energie spojené s užívaním nebytového priestoru je 2,- 
eur/hodina. 
 
Zmluva o výpožičke nebytového priestoru bude vypožičiavateľom  podpísaná do 30 dní od 
schválenia uznesenia v Miestnom zastupiteľstve mestskej časti Bratislava Devínska Nová Ves. V 
prípade, že zmluva o výpožičke nebytového priestoru nebude vypožičiavateľom v uvedenom termíne 
podpísaná, prijaté uznesenie stratí platnosť. 
 
Prezentácia:  8 

Hlasovanie 
 

Za: Proti: Zdržal sa: Prijatie 
uznesenia 

 6 2 0 ÁNO 

 
Uznesenie bolo prijaté. 
 

K bodu 8    Zníženie výšky nájomného za NP vo VÚZ z dôvodu hodného osobitného zreteľa 
pre OZ ICHTYS 

 
Materiál uviedol: Rastislav Tešovič.     
 
Z obsahu diskusie:  Pani Koprdová informovala členov komisie o dvoch NP, ktoré má prenajaté OZ Ichtys. 

 

Uznesenie č .31/12/2019 
 

Komisia legislatívy, financií, mandátovej a kontroly odporúča Miestnemu  zastupiteľstvu mestskej 
časti Bratislava-Devínska Nová Ves schváliť z dôvodu hodného osobitného zreteľa zníženie výšky 
nájomného na sumu 1,- €/rok od 01.01.2020 za nebytový priestor o výmere 16,72 m2 nahádzajúci sa 
na 2. nadzemnom podlaží v objekte Viacúčelového zariadenia na ulici Štefana Králika č.1, súp.č.6275, 
vedený na LV č.1, ležiaci na pozemku parc. č.2878/80,vedený na LV č.1723, evidovaný Okresným 
úradom Bratislava, katastrálnym odborom, katastrálne územie Devínska Nová Ves, pre ICHTYS 
o.z.,Štefana Králika 1, 841 08 Bratislava, IČO: 42126819. Prenajímateľ je správcom budovy a 
pozemku, ktoré sú vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislava.  
 
Dodatok k nájomnej zmluve bude nájomcom podpísaný do 30 dní od schválenia uznesenia 
v Miestnom zastupiteľstve mestskej časti Bratislava Devínska Nová Ves. V prípade, že dodatok 
nebude nájomcom v uvedenom termíne podpísaný, toto uznesenie stráca platnosť. 
 

 
Prezentácia:  8 

Hlasovanie 
 

Za: Proti: Zdržal sa: Prijatie 
uznesenia 

 3 1 4 NIE 

Uznesenie nebolo prijaté. 
 

K bodu 9 Výpožička časti pozemku registra „C“ KN parc.č. 2565/311 z dôvodu hodného osobitného 

zreteľa pre vypožičiavateľa - Václav Mário, na vybudovanie kontajnera na knihy 

 
 
Materiál uviedol:   Rastislav Tešovič      
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Z obsahu diskusie:   
 

Uznesenie č.32/12/2019 
 

Komisia legislatívy, financií, mandátovej a kontroly odporúča Miestnemu  zastupiteľstvu mestskej 
časti Bratislava-Devínska Nová Ves schváliť ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 
písm. c) zákona  SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov výpožičku časti 
pozemku  registra „C“ KN parc.č. 2565/311 o výmere 1,38m2, druh pozemku: zastavané plochy 
a nádvoria, celková výmera 311 m2, zapísaného na liste vlastníctva č. 2, vo vlastníctve Hlavného 
mesta SR Bratislava, zvereného do správy Mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves, v 
katastrálnom území Devínska Nová Ves, na dobu neurčitú od 01.01.2020  pre vypožičiavateľa - Václav 
Mário Václav, IČO: 50 649 922, so sídlom Hlavná 221/25, 900 42 Dunajská Lužná, za účelom na 
predmete výpožičky umiestneniť a využívať kontajner – zbernú nádobu na knihy, časopisy a vinylové 
platne. 
Navrhovanú výpožičku časti pozemku registra „C“ KN, parc. č. 2565/311, k. ú. Devínska Nová Ves, 
pre vypožičiavateľa - Václav Mário Václav, IČO: 50 649 922, predkladáme ako prípad hodný 
osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov z dôvodu, že kontajner-zberná nádoba na knihy, časopisy a vinylové platne 
v danej lokalite bude dlhodobo umiestnený a prevádzkovaný žiadateľom a bude prínosom pre 
obyvateľov mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves, ktorí budú mať možnosť vložením kníh, 
časopisov a vinylových platní do kontajnera umožniť ich ďalšie využitie. 
  
Zmluva o výpožičke bude s vypožičiavateľom podpísaná do 30 dní od schválenia uznesenia v 
Miestnom zastupiteľstve mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves. V prípade, že zmluva o 
výpožičke nebude vypožičiavateľom v uvedenom termíne podpísaná, prijaté uznesenie stratí 
platnosť. 
 

 
Prezentácia:  8 

Hlasovanie 
 

Za: Proti: Zdržal sa: Prijatie 
uznesenia 

 8 0 0 ÁNO 

Uznesenie bolo prijaté. 
 

 

K bodu 10 Žiadosť o spolufinancovanie sanácie podmáčania suterénu budovy bývalej ZŠ 

Charkovská 1 - CVTI SR 

 
Materiál uviedol:   Rastislav Tešovič      
 
Z obsahu diskusie: Pani Koprdová informovala členov komisie o investícii žiadateľa, prebieha proces 
kolaudácie, nakoľko investícia nie je doložená odborným posudkom, členovia komisie neodporúčajú schváľiť 
predloženú žiadosť. 
 
 
 

 

Uznesenie č. 33/12/2019 
 

Komisia legislatívy, financií, mandátovej a kontroly neodporúča Miestnemu  zastupiteľstvu mestskej 
časti Bratislava-Devínska Nová Ves schváliť z rozpočtu na rok 2020 spolufinancovanie sanácie 
podmáčania budovy a vlhnutia suterénnych priestorov budovy bývalej ZŠ Charkovská 1 vo výške 
.........% zo sumy stanovenej za základe víťaznej ponuky verejného obstarávania stavebných prác na 
odstránenie podmáčania a vlhnutia suterénnych priestorov budovy, maximálne v sume vo výške 
............. EUR. 
 

 
Prezentácia:  8 
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Hlasovanie 
 

Za: Proti: Zdržal sa: Prijatie 
uznesenia 

 8 0 1 ÁNO 

Uznesenie bolo prijaté. 
 
 

K bodu 11 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves č. ......../2019, 

ktorým sa upravujú podmienky poskytovania príspevkov sociálnej pomoci z rozpočtu mestskej časti 

Bratislava-Devínska Nová Ves – prebehlo hlasovanie per rollam 

  
Materiál uviedol:   Rastislav Tešovič      
 
Z obsahu diskusie:   
 

Uznesenie č.34/11/2019 

 
Komisia legislatívy, financií, mandátovej a kontroly odporúča Miestnemu  zastupiteľstvu mestskej 
časti Bratislava-Devínska Nová Ves schváliť Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti 
Bratislava-Devínska Nová Ves č. ......../2019, ktorým sa upravujú podmienky poskytovania príspevkov 
sociálnej pomoci z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves. 

 
Prezentácia:  7 

Hlasovanie 
 

Za: Proti: Zdržal sa: Prijatie 
uznesenia 

 6 1 0 ÁNO 

Uznesenie bolo prijaté. 
 

 

K bodu 12 Zásady o poskytovaní finančného príspevku na dopravu pre obyvateľov Mestskej časti 

Bratislava-Devínska Nová Ves – prebehlo hlasovanie per rollam 

 
Materiál uviedol:   Rastislav Tešovič      
 
Z obsahu diskusie:   
 

Uznesenie č.35/12/2019 
 

Komisia legislatívy, financií, mandátovej a kontroly odporúča Miestnemu  zastupiteľstvu mestskej 
časti Bratislava-Devínska Nová Ves schváliť Zásady o poskytovaní finančného príspevku na dopravu 
pre obyvateľov mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves“ podľa predloženého návrhu.  
 
 
Prezentácia:  7 

Hlasovanie 
 

Za: Proti: Zdržal sa: Prijatie 
uznesenia 

 6 1 0 ÁNO 

Uznesenie bolo prijaté. 
 

K bodu 13 Žiadosť o povolenie splátkového kalendára a odpustenie úrokov z omeškania - p. Mráz 
 

 
 
Materiál uviedol:   Rastislav Tešovič      
 
Z obsahu diskusie: Členovia komisie sa uzniesli na doplnení uznesenia. 
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Uznesenie č.36/12/2019 
 

Komisia legislatívy, financií, mandátovej a kontroly odporúča Miestnemu  zastupiteľstvu mestskej 
časti Bratislava-Devínska s ch v á l i ť Ing. Vladimírovi Mrázovi 

A) odpustenie úrokov z omeškania v plnej výške za podmienky uzatvorenia a podpísania 
dohody o uznaní dlhu a dohody o splátkovom kalendári  do 30 dní od schválenia uznesenia v 
Miestnom zastupiteľstve mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves. 

B) povolenie splátok a splátkový kalendár na obdobie 12 mesiacov. 
Splátka sa skladá: 

- istina vo výške 16 752,13 €  

- úrok z omeškania 9 % ročne zo sumy 16 752,13 € od 25.01.2011 do zaplatenia, ku dňu 
30.11.2019 sú vyčíslené 13.342,05€ 

- náhrada trov konania, vyčíslené vo výške 8 366,11 €  

- súdny poplatok za žalobu 1 183,00 €  

- súdny poplatok za odvolanie voči rozsudku 1 005,00 €  

 

Celková dlžná suma k 30.11.2019 je vo výške 40.648,29 € - 13.342,05€ = 27.306,24€ 

 

Mesiac 

 

istina Náhrada 

trov 

Súdny 

poplatok 

Súdny 

poplatok 

úroky 

1 1.396 697,1 98,6 83,75  

2 1.396 697,1 98,6 83,75  

3 1.396 697,1 98,6 83,75  

4 1.396 697,1 98,6 83,75  

5 1.396 697,1 98,6 83,75  

6 1.396 697,1 98,6 83,75  

7 1.396 697,1 98,6 83,75  

8 1.396 697,1 98,6 83,75  

9 1.396 697,1 98,6 83,75  

10 1.396 697,1 98,6 83,75  

11 1.396 697,1 98,6 83,75  

12 1396,13 698,01 98,4 83,75  

spolu 16.752,13 8.366,11 1183 1005  
 

 
Prezentácia:  8 

Hlasovanie 
 

Za: Proti: Zdržal sa: Prijatie 
uznesenia 

 7 0  ÁNO 

Uznesenie bolo prijaté. 
 
 
 

K bodu 14 Žiadosť o povolenie splátok dlhu a splátkového kalendára - p. Duraj 
 

 
 
Materiál uviedol:   Rastislav Tešovič      
 
Z obsahu diskusie:  členovia diskutovali o vyčíslení úrokov.  
 
 
 

Uznesenie č.37/12/2019 
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Komisia legislatívy, financií, mandátovej a kontroly odporúča Miestnemu  zastupiteľstvu mestskej 

časti Bratislava-Devínska Nová Ves s ch v á l i ť povolenie splátok na obdobie 12 mesiacov p. JUDr. 
J. Durajovi nasledovne:  

splatnosť čiastka 

  1016,00 € 

  1000,00 € 

  1000,00 € 

  1000,00 € 

  1000,00 € 

  1000,00 € 

  1000,00 € 

  1000,00 € 

  1000,00 € 

  1000,00 € 

  1000,00 € 

  1000,00 € 

 

 
Prezentácia:  8 

Hlasovanie 
 

Za: Proti: Zdržal sa: Prijatie 
uznesenia 

 8 0 0 ÁNO 

Uznesenie bolo prijaté. 
 
 

K bodu 15 Určenie nových názvov ulíc 
 

 
Materiál uviedol:   Rastislav Tešovič      
 
Z obsahu diskusie:  Pán Tešovič upozornil preveriť informáciu možnosti schvaľovania pomenovania ulíc 
a do kedy. 
Pán Žatko informoval členov o schválení na KŠK. 
 
 

 

Uznesenie č.38/12/2019 

 
Komisia legislatívy, financií, mandátovej a kontroly odporúča Miestnemu  zastupiteľstvu mestskej 
časti Bratislava-Devínska Nová Ves  

1. odporúčanie schváliť Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR BA pomenovanie 
názvov ulíc v k.ú. Devínska Nová Ves    

 ulica označená v situácii č.1 a č.7 –Ulica Antona Moyša 

 ulica označená v situácii č.2         –Ulica Tomislava P. Kolakoviča  

 ulica označená v situácii č.3         –Ulica Zdenky Schelingovej 

 ulica označená v situácii č.4         –Ulica Mateja Encingera 

 ulica označená v situácii č.5         –Ulica Michala Bučiča 

 ulica označená v situácii č.6         –Ulica Na sútoku 

 predĺženie Eisnerovej ul.              –Ulica Pod Rakytami 
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2. zobrať na vedomie pomenovanie ulíc prechádzajúcich cez viacero katastrov v lokalite Bory 
 

Prezentácia:  8 

Hlasovanie 
 

Za: Proti: Zdržal sa: Prijatie 
uznesenia 

 7 0 1 ÁNO 

Uznesenie bolo prijaté. 
 
 
 

K bodu 16 Správa z kontroly stavu a vývoja dlhu Mestskej časti Bratislava – Devínska Nová Ves 

v roku 2019 
 

 
Materiál uviedol:   Rastislav Tešovič      
 
Z obsahu diskusie:   
 

 

Uznesenie č. 39/12/2019 
 

Komisia legislatívy, financií, mandátovej a kontroly odporúča Miestnemu  zastupiteľstvu mestskej 
časti Bratislava-Devínska Nová Ves zobrať na vedomie Správu z kontroly stavu a vývoja dlhu 
Mestskej časti Bratislava – Devínska Nová Ves v roku 2019.   
 
 
Prezentácia:  8 
 

Hlasovanie 
 

Za: Proti: Zdržal sa: Prijatie 
uznesenia 

 8 0 0 ÁNO 

 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
 

K bodu 17 Návrh plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava – 
Devínska Nová Ves na obdobie 1. polrok 2020 

 
Materiál uviedol:   Rastislav Tešovič      
 
Z obsahu diskusie:  Členovia komisie diskutovali o doplnení kontrol t.j. o kontrole následných opatrení 
vykonaných kontrol a o kontrole verejného obstarávania zákaziek s nízkou hodnotou. 
 

Uznesenie č. 40/12/2019 

 
Komisia legislatívy, financií, mandátovej a kontroly odporúča Miestnemu  zastupiteľstvu mestskej 
časti Bratislava-Devínska Nová Ves odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-
Devínska Nová Ves schváliť plán kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava 
– Devínska Nová Ves na obdobie 1. polrok 2020 a súčasne odporúča poveriť miestneho kontrolóra 
na výkon kontrol v zmysle schváleného plánu kontrolnej činnosti na obdobie 1. polrok 2020 
s doplnením kontroly o následnú kontrolu prijatých opatrení na už zrealizované kontroly a kontroly 
verejného obstarávania zákaziek s nízkou hodnotou. 
 
Prezentácia:  8 

Hlasovanie 
 

Za: Proti: Zdržal sa: Prijatie 
uznesenia 
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 8 0 0 ÁNO 

Uznesenie bolo prijaté. 
 
 

K bodu 18  Rôzne  – Žiadosť p. o odpustenie časti dlhu a splátkový kalendár spoločnosti 
Belaggio,s.r.o. 

 
Materiál uviedol:   Rastislav Tešovič      
 
Z obsahu diskusie:  Pani Koprdová informovala o nedoplatkoch spoločnosti Belaggio,s.r.o., pán 
Tešovič doporučil preveriť ustanovenia zmluvy pri bezdôvodnom obohatení. Pani Janátova uviedla, 
že je potrebné zdokladovať investíciu v danom nebytovom  priestore. Členovia komisie sa zhodli vo 
výčislení úrokov z omeškania. 
 
Uznesenie nebolo prijaté. 
 

Záver 
 
Predseda komisie sa poďakoval prítomným za účasť na zasadnutí a o 20:40 hod. zasadnutie Komisie 
legislatívy, financií, mandátovej a kontroly ukončil.  
 

 Titl., meno a priezvisko Podpis 

Zapísala (gestor) Ing. Mária Koprdová  

Predseda komisie Mgr. Rastislav Tešovič  

 


