
P o z v á n k a

Por. 

číslo
Názov bodu programu

1. Otvorenie a schválenie programu zasadnutia komisie

2. Prehľad plnenia rozpočtu MČ BA-DNV za 1. polrok 2020

3. Rozpočtové opatrenia č. 2 k schválenému rozpočtu MČ BA-DNV na rok 2020

4. Spolufinancovanie sanácie podmáčania suterénu budovy bývalej ZŠ Charkovská 1

5.

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves č. .../2020,   ktorým  

sa  schvaľuje  Prevádzkový  poriadok  pohrebiska  v  mestskej  časti Bratislava-Devínska  Nová  Ves,  

prevádzkovaného  Rímskokatolíckou  cirkvou,  farnosť Bratislava-Devínska Nová Ves

6.

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves č. ..../2020, ktorým 

sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava–Devínska Nová Ves č. 5/2014 zo 

dňa 15.12.2014 v znení Všeobecne záväzného nariadenia č. 13/2015 zo dňa 04.11.2015 o miestnych 

daniach na území Mestskej časti Bratislava–Devínska Nová Ves.

7.

Návrh VZN MČ BA-DNV, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov na území mestskej časti 

Bratislava-Devínska Nová Ves, ktorým sa ruší a nahrádza VZN MČ BA-DNV č. 3/2015 zo dňa 

05.05.2015, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov na území mestskej časti Bratislava-

Devínska Nová Ves

8.
Návrh na zmenu UMZ č. 37/2/2019, ktorým sa určil počet členov komisií a vykonala voľba členov komisií 

miestneho zastupiteľstva

9. Návrh na zmenu štatútu miestnych novín mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves

10.
Zmluva o spolupráci medzi mestskou časťou Bratislava-Devínska Nová Ves a hlavným mestom SR 

Bratislava

11.
Schválenie spôsobu prevodu pozemkov registra "C"KN parc. č. 467/1, 468 a predaj pozemkov registra 

"C"KN parc. č. 467/1, 468 z dôvodu hodného osobitného zreteľa – p. Uhlár s manželkou

12.
Schválenie spôsobu prevodu pozemku registra "C"KN parc. č. 465 a predaj pozemku  registra "C"KN parc. 

č. 465 z dôvodu hodného osobitného zreteľa – p. Trnovský

13.
Schválenie spôsobu prevodu pozemku registra "C"KN parc. č. 1742/7 a predaj pozemku  registra "C"KN 

parc. č. 1742/7 z dôvodu hodného osobitného zreteľa – p. Mellner s manželkou

14. Informácia o stave a realizácii investičných akcií z rozpočtu MČ BA-DNV

15.
Schválenie zámeru prenájmu nebytového priestoru v objekte športového areálu na Vápencovej ul. č. 34, 

súp. č. 6215 formou verejnej obchodnej súťaže a podmienky verejnej obchodnej súťaže k prenájmu NP

16. Prenájom nebytových priestorov podľa zverejnených zámerov

17. Žiadosť o príspevok na oplotenie kontajnerového stojiska pre BD J. Poničana 5 a 7, Bratislava

na zasadnutie Komisie legislatívy, financií, mandátovej a kontroly

Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves 

dňa 08.09.2020 o 16:30 hod. prostredníctvom telekonferencie aplikáciou 

Teams



18. Návrh na voľbu člena dozornej rady DSS Senecio n.o.

19. Návrh na zmenu začiatkov zasadnutí miestneho zastupiteľstva

20. Žiadosť o vykonanie kontroly dodržiavania interných predpisov

21. Stanoviská miestneho zastupiteľstva k návrhom VZN Bratislavy

22.
Správa z kontroly dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov a iných právnych noriem 

súvisiacich s prideľovaním vyhradených parkovacích miest

23. Rôzne

Mgr. Rastislav Tešovič

predseda komisie




