
Por. 

číslo
Názov bodu programu

Predkladateľ/navrhovate

ľ/spracovateľ

1 Rozpočtové opatrenia č. 1 k schválenému rozpočtu MČ BA-DNV na rok 2021
Krajčír/ Ing. Koprdová 

/Ing.Dojčáková/

2

Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves č. ..../2021, 

ktorým sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves č. 

3/2020, ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebiska v mestskej časti Bratislava-Devínska 

Nová Ves, prevádzkovaného Rímskokatolíckou cirkvou, farnosť Bratislava-Devínska Nová Ves

Krajčír/ Ing. Koprdová 

/Mgr. Labašková/

3

Schválenie zámeru prenájmu nebytového priestoru o výmere 36,00 m², miestnosti č.107 a č.108 v 

objekte VÚZ na ul. Š. Králika č.1 formou  obchodnej verejne súťaže a podmienky obchodnej 

verejne súťaže k prenájmu nebytového priestoru.

Krajčír/ Ing. Koprdová 

/Mgr. Chandoga/

4

Schválenie zámeru prenájmu nebytového priestoru o výmere 117,00 m², miestnosti č.1.14.01 

a č.1.14.02 v objekte Dovina pasáže na ul. M.  Marečka 8- 12 formou obchodnej verejne súťaže a 

podmienky obchodnej verejne súťaže k prenájmu nebytového priestoru.

Krajčír/ Ing. Koprdová 

/Mgr. Chandoga/

5

Schválenie zámeru prenájmu nebytového priestoru o výmere 209,57 m², miestnosti č.1.11.01 

až č.1.11.04 a 1.16.01 v objekte Dovina pasáže na ul.  M. Marečka 8- 12 formou obchodnej verejne 

súťaže a podmienky obchodnej verejne súťaže k prenájmu nebytového priestoru.

Krajčír/ Ing. Koprdová 

/Mgr. Chandoga/

6

Schválenie výpožičky nebytového priestoru o výmere 34,50 m², miestnosť č.1.5.01 v objekte Dovina 

pasáže na ul. M. Marečka 2 – 6, z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre  skupinu historického 

šermu CORVUS ARMA, o.z.

Krajčír/ Ing. Koprdová 

/Mgr. Chandoga/

7

 Schválenie spôsobu prenájmu časti pozemkov registra „C“ KN parc.č. 891/7, 124/11, 4/1, 154, 

2878/54, 2878/37, každého o veľkosti 2 m2 v k.ú DNV a prenájom častí týchto pozemkov z dôvodu 

osobitného zreteľa pre spoločnosť ASEKOL SK s.r.o.

Krajčír/ Ing. Koprdová 

/Mgr. Chandoga/

8

Schválenie spôsobu prenájmu časti pozemku registra „C“ KN parc.č. 2878/288, o výmere 25 m
2 

 v k.ú DNV a prenájom časti pozemku parc.č. 2878/288 z dôvodu osobitného zreteľa pre spoločnosť 

BRONDYS s.r.o.

Krajčír/ Ing. Koprdová 

/Mgr. Chandoga/

9
Schválenie spôsobu a  prenájmu časti pozemkov za účelom zberu textilu pre EKOCHARITA 

SLOVENSKO SLOVENSKU, o.z.

Krajčír/ Ing. Koprdová 

/Mgr. Chandoga/

10
Nadobudnutie umeleckého diela - bronzovej busty Rudolfa Slobodu do vlastníctva mestskej časti 

BA-DNV darovaním.

Krajčír/ Ing. Koprdová 

/Mgr. Chandoga/

11
Informácia o stave rozpočtového hospodárenia mestskej časti Bratislava –Devínska Nová Ves 

k 31.12.2020

Krajčír/ Ing. Koprdová 

/Ing.Dojčáková/

12 Rôzne  ---

P o z v á n k a
na zasadnutie 

 Komisie legislatívy, financií, mandátovej a kontroly   

Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves   

ktoré sa bude konať  

dňa 12.04.2021 o 16:00 hod. videokonferenčným hovorom cez aplikáciu zoom 

 



Dárius Krajčír

                                                                                                                                                                                                                                                               starosta MČ BA DNV

starosta mestskej 

časti BA-DNV





Dárius Krajčír


