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

 

Zápisnica zo zasadnutia komisie zo dňa 1. februára 2021 

 

Miesto zasadnutia videokonferencia  

Začiatok  16:45  hod. 

Ukončenie 19:10 hod. 

Prítomní Mgr. Tešovič, , Mgr. Janatová, Ing. Žatko, p. Griger, p.  Marčák, p. Maruščák,  Mgr.  
Hlaváčová,  Ing. Mráz, Mgr. Veslárová,  
Dárius Krajčír, Ing. Mária Koprdová, Mgr. Monika Dargajová, Mgr. Erika Labašková 

 
 

I. 
Úvod 

 
Úvodom predseda komisie p. Rastislav Tešovič privítal prítomných členov komisie, hostí a konštatoval, že je 
prítomných 9 členov komisie, t. j. komisia  je uznášaniaschopná. Členka komisie – p. Kraváriková ospravedlnila 
vopred svoju neúčasť.  
 

 

K bodu 1                                     Otvorenie a schválenie programu zasadnutia komisie 

 
Materiál uviedol : Rastislav Tešovič           
 
Z obsahu diskusie:  Poslanec Tešovič predstavil body, ktoré je potrebné prerokovať, uviedol ktorí z členov komisie 
ospravedlnili svoju neúčasť.  
p. Tešovič oboznámil prítomných, že mu na dnešné zasadnutie komisie boli doručené ďalšie 2 materiály od Ing. Mráza  
a Ing. Žatka.   
Ing. Mráz poznamenal, že ním predkladaný materiál sa týka len predkladania požadovaných informácií do KLFMK.  
Ing. Žatko požaduje, aby informácie, ktoré požaduje prostredníctvom predloženého materiálu boli predkladané nielen 
do KLFMK ale aj do MZ.  
Predseda komisie dal o jednotlivých materiálov do bodu Rôzne osobitne hlasovať členom KLFMK.  
Doplnenie bodu č. 10A- Návrh na predkladanie písomnej informácie o stave rozpracovanosti investičných aktivít 
hradených z kapitálového rozpočtu a rekonštrukcií opráv a údržby majetku realizovaných na základe oznámení 
o stavebnej činnosti v rozpočtovom roku 2021. 
 
Doplnenie bodu 10A- Návrh na predkladanie písomnej informácie o stave rozpracovanosti investičných aktivít 
hradených z kapitálového rozpočtu a rekonštrukcií opráva údržby majetku realizovaných na základe oznámení 
o stavebnej činnosti v rozpočtovom roku 2021 
 

Uznesenie č. 1/2/2021 

 
Komisia legislatívy, financií, mandátovej a kontroly súhlasí s doplnením materiálu doručeného Ing. Mrázom do 

dnešného programu rokovania 
 

Prezentácia:   
 

Hlasovanie 
 

Za: Proti: Zdržal sa: Prijatie 
uznesenia 

 9 0 0 ÁNO 

 
Uznesenie bolo prijaté. 
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Doplnenie bodu 10B- Návrh na predkladanie písomnej informácie o stave rozpočtového hospodárenia mestskej 
časti Bratislava – Devínska Nová Ves na každé riadne zasadnutie miestneho zastupiteľstva  
 
 

Uznesenie č. 2/2/2021  

 
 

Komisia legislatívy, financií, mandátovej a kontroly súhlasí s doplnením materiálu doručeného Ing. Žatkom do 
dnešného programu rokovania 

 
Prezentácia:   
 

Hlasovanie 
 

Za: Proti: Zdržal sa: Prijatie 
uznesenia 

 9 0 0 ÁNO 

 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Predseda komisie dal následne hlasovať o programe rokovania ako celku, ktorý mal byť predmetom zasadnutia 
komisie.  
 

Por. 
číslo 

Názov bodu programu 

1. Otvorenie a schválenie programu zasadnutia komisie 

2. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves č. ..../2020, 
ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves č. 
6/2016, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Bratislava-Devínska 
Nová Ves č. 6/2013 o pravidlách času predaja v obchode, času prevádzky služieb, času výstavby a 
rekonštrukcie stavieb a bytov 

3. Schválenie odkúpenie pozemkov registra "C"KN parc. č. 124/6 a 113 v k.ú. DNV od spoločnosti KOI 
CARP SLOVAKIA s.r.o. a návrh na uzavretie kúpnej zmluvy na odkúpenie pozemkov registra "C"KN 
parc. č. 124/6 a 113 v k.ú. DNV od spoločnosti KOI CARP SLOVAKIA s.r.o. 

4. Schválenie návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy na prevod Opticko-izolačnej bariéry a pozemkov 
pod príslušnou stavbou od spoločnosti Devínska správa o.z. 

5. Zmena minimálnych sadzieb prenájmov NP a pozemkov o mieru inflácie 

6. Zníženie nájomného za NP pre Ichtys o.z. 

7. Žiadosť o príspevok na vybudovanie a oplotenie kontajnerového stojiska Kalištná 13-19 

8. Návrh dohody o spoločnom školskom obvode s Mestskou časťou Bratislava-Devín 

9. Aktualizácia č.1 – Program Hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja 2015-2021 

10A. Návrh na predkladanie písomnej informácie o stave rozpracovanosti investičných aktivít hradených 
z kapitálového rozpočtu a rekonštrukcií opráva údržby majetku realizovaných na základe oznámení 
o stavebnej činnosti v rozpočtovom roku 2021 

10B. Návrh na predkladanie písomnej informácie o stave rozpočtového hospodárenia mestskej časti 
Bratislava – Devínska Nová Ves na každé riadne zasadnutie miestneho zastupiteľstva  
 
 

 

Uznesenie č. 3/2/2021  

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

 
Prezentácia:   
 

Hlasovanie 
 

Za: Proti: Zdržal sa: Prijatie 
uznesenia 
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 9 0 0 ÁNO 

 
Uznesenie bolo prijaté. 

 

K bodu 2           Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves č. ..../2020, 
ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves č. 
6/2016, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Bratislava-Devínska 
Nová Ves č. 6/2013 o pravidlách času predaja v obchode, času prevádzky služieb, času výstavby a 
rekonštrukcie stavieb a bytov 

 
Materiál uviedla: p. Labašková 
Z obsahu diskusie:  
p. Labašková prítomným členom komisie uviedla, že ide o doplnenie VZN, ktorým sa schváli Trhový poriadok pre 
Farmárske trhy, ktoré sa v r. 2020 konali 2krát. Zároveň dodala, že k predloženému návrhu VZN nemali námietky 
a súhlasia s ním orgány úradnej kontroly potravín- Regionálna veterinárna a potravinová správa a Regionálny úrad 
verejného zdravotníctva Bratislava.  
p. Tešovič- poznamenal, že by stálo za zváženie, či nie je na mieste prijať 1 univerzálne VZN, aby sa celý priebeh 
zjednodušil a aby nebolo viac trhových poriadkov.  
p. Žatko sa opýtal, ako je riešené nájomné- p. Labašková uviedla, že pozemok, na ktorom sa budú konať farmárske trhy 
je súkromným pozemkom, preto bude mať správca trhového miesta (zástupca farmárskych trhov, ktorým je právnická 
osoba) uzatvorenú nájomnú zmluvu s vlastníkom daného pozemku.           
 

Uznesenie č. 4/2/2021 

 
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. .../2021, 
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, v znení Všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2019, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné 
nariadenie mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves číslo 2/2019 a v znení Všeobecne záväzného nariadenia č. 
6/2019, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves číslo 
2/2019 v predloženom znení. 
 
Prezentácia:   
 

Hlasovanie 
 

Za: Proti: Zdržal sa: Prijatie 
uznesenia 

 9 0 0 ÁNO 

 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
 
 

K bodu 3               Schválenie odkúpenie pozemkov registra "C"KN parc. č. 124/6 a 113 v k.ú. DNV od spoločnosti 
KOI CARP SLOVAKIA s.r.o. a návrh na uzavretie kúpnej zmluvy na odkúpenie pozemkov registra 
"C"KN parc. č. 124/6 a 113 v k.ú. DNV od spoločnosti KOI CARP SLOVAKIA s.r.o. 

 
Materiál uviedla : Ing. Koprdová        
 
Z obsahu diskusie:  
p. Koprdová uviedla, že kúpna cena je stanovená na základe znaleckého posudku, pričom ponuku na odpredaj doloží  
MÚ do materiálu na MR.  
p. Žatko sa opýtal, či už má mestská časť predstavu o využití pozemku. P. Koprdová uviedla, že predstava ešte nie je 
úplne jasná, ale zvažuje sa o spoplatnenom parkovisku, aby sa o. i. odľahčila ul. Na Mýte.  
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p. Janatová- poznamenala, že keď bude zavedená parkovacia politika, nie je v našom záujme, aby cyklonávštevníci, 
ktorí idú na cyklomost  parkovali po celej Istrijskej ulici, preto je cieľom aj odľahčiť od parkovania Istrisjkú ulicu.  
p. Maruščák- nie je mu sympatické, že pri tomto predaji najprv prišla ponuka zo strany súkromnej spoločnosti.  
p. Tešovič- ozrejmil prítomným členom komisie ako to bolo s históriou tohto pozemku. Najprv bola situácia taká, že 
súkromná spoločnosť chcela odkúpiť pozemok mestskej časti a vybudovať na ňom zdravotné stredisko a to za dosť 
nevýhodných podmienok. Podľa názoru p. Tešoviča, ak nekúpi tento pozemok mestská časť, môže ho kúpiť tretia 
osoba  a prídeme nielen o strategické miesto v devínskej, ale v budúcnosti tam vidí riziko povolenia výstavby. Podľa p. 
Tešoviča táto kúpa pre mestskú časť neprináša veľké riziko.  
p. Marčák- opýtal sa, komu patrí Datacentrum. Taktiež sa spýtal, či sa nedá rokovať o cene.  
p. Tešovič uviedol, že stále sa dá rokovať o cene.  
p. Janatová uviedla, že Datacentrum má zozadu prístup na parkovanie a vzhľadom k tomu, že sú tam len 2 
zamestnanci, nepotrebujú parkovisko, o ktoré má mestská časť záujem.  
p. Mráz- Datacentrum nepotrebuje pre zamestnancov parkovisko 
p. Maruščák- nesedí mu argument, aby sme kúpili pozemok teraz a v budúcnosti môže prísť zlé vedenie mesta, 
mestskej časti a povolí tam výstavbu.  
p. Griger- pripája a sa k argumentácii p. Maruščáka, pričom chce jasný dôvod, prečo chce mestská časť ten pozemok 
kúpiť, aby mala jasný zámer, prečo ho kupuje.  
p. Maruščák- ak je tam zámer len urobiť parkovisko, žiada, aby v materiály k vysvetleniu boli doplnené aj informácie, 
koľko sa tam očakáva mesačne, ročne návštevníkov, aká bude návratnosť a pod.  
p. Mráz- bolo by vhodné, aby sa do materiálu doplnilo, čo je povolené na tom pozemku urobiť.  
p. Tešovič- poznamenal, že MÚ by mohol do materiálu zapracovať varianty využitia pozemku. 
p. Marčák- navrhuje doplniť materiál o zámer využitia pozemku.  
 

Uznesenie č. 5/2/2021 

 
Komisia legislatívy, financií, mandátovej a kontroly odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-
Devínska Nová Ves schváliť zámer odkúpenia pozemkov registra „C“ KN parc.č.113, zastavaná plocha a nádvorie 
o výmere 181 m2 a parc. č. 124/6, ostatná plocha o výmere 432 m2, spolu so všetkými súčasťami pevne s nimi 
spojenými, pozemky zapísané na liste vlastníctva č. 3813, vo vlastníctve spoločnosti KOI CARP SLOVAKIA, s.r..o., IČO:46 
997 083, so sdlom Kudlákova 1848/7, 841 01 Bratislava, za navrhovanú cenu 292,54 €/m2, t.j. spolu pri výmere 613m2 
za cenu 179 327,-€ . 
 
Prezentácia:   
 

Hlasovanie 
 

Za: Proti: Zdržal sa: Prijatie 
uznesenia 

 6 1 2 ÁNO 

 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
 

K bodu 4  Schválenie návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy na prevod Opticko-izolačnej bariéry a 
pozemkov pod príslušnou stavbou od spoločnosti Devínska správa o.z. 

 

 
Materiál uviedol : Ing. Koprdová     
 
Z obsahu diskusie:   
p. Koprdová poznamenala, že tento materiál už bol prerokovaný komisiou.  
p. Tešovič- uviedol, že k tomuto materiálu už zazneli názory komisie na predchádzajúcom zasadnutí komisie s tým, že 
nesúhlasia s kúpou a odporúčali, aby si bariéru obyvatelia daného bytového domu kúpili do podielového 
spoluvlastníctva. 
p. Žatko- nerozumie, prečo je tento materiál v komisii, nezmenila sa ani kúpna cena.  
p. Mráz- je proti tomu, aby mestská časť kupovala nejaký múr, pretože to pre ňu nemá žiaden význam, nebola to 
investícia vyvolaná mestskou časťou.  
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p. Janatová- poznamenala, že ak investor vedel  predať byty v bytovom dome, nech sa aj stará o bariéru.  
p. Maruščák- vo všeobecnosti by mestská časť nemala brať na seba ťarchu. Avšak zo strany o.z. mu bolo povedané, že 
na mestskú časť predložili viacero ponúk , o.i. aj odpredaj parkovacích miest.  
p. Janatová ozrejmila prítomným, že veci sa majú inak, ako to prezentuje o.z. a teda parkovacie miesta neboli mestskej 
časti ponúknuté, ale len zeleň a príjazdová komunikácia, čo bude predmetom dopravnej komisie.  
p. Tešovič navrhuje, aby zorganizovalo stretnutie zástupcov mestskej časti, o.z., jedného člena dopravnej komisie, 
komisie výstavby a KLFMK.  
p. Janatová uviedla, že čo sa týka príjazdovej komunikácie, majú stanovisko Magistrátu, preto to bude predmetom 
rokovania dopravnej komisie. Preto navrhuje, aby sa na dnešnom zasadnutí hlasovalo tak ako je uvedené v materiály 
len o odkúpení bariéry.  
p. Maruščák- navrhol, aby mestská časť požiadala zástupcu o.z., aby prišiel na rokovanie MZ.  
p. Koprdová uviedla, že nie je problém zavolať zástupcu o.z. na zasadnutie MZ.  
p. Janatová- navrhuje, aby sa daný materiál stiahol, pretože je bezúčelné, aby komisia o tom istom materiály hlasovala 
viackrát.  
p. Koprdová stiahla materiál z rokovania komisie.  
 
 

K bodu 5            Zmena minimálnych sadzieb prenájmov NP a pozemkov o mieru inflácie 

 
Materiál uviedla: Ing. Koprdová    
 
Z obsahu diskusie:  
p. Janatová uviedla, že tento rok by nájomné o výšku inflácie nenavyšovala a to v súvislosti s COVIDOM-19 
a neustálymi obmedzujúcimi opatreniami.  
p. Žatko- podporuje stanovisko p. Janatovej.  
p. Mráz sa opýtal ako sú stavané nájomné zmluvy a teda či je v nich zakotvená povinnosť alebo oprávnenie mestskej 
časti zvýšiť nájomné o mieru inflácie. P. Dargajová uviedla, že ide o oprávnenie mestskej časti.  
p. Tešovič prítomným členom komisie oznámil vzhľadom na obsah diskusie budú členovia komisie hlasovať 
o negujúcom uznesení a teda že komisia neodporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť navýšenie nájomného.  

 

Uznesenie č. 6/2/2021  

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

1. zvýšenie nájomného za prenájom nebytových priestorov a pozemkov od 01.04.2021 o mieru inflácie za rok 
2020 vo výške 1,9%. 

2. zvýšenie minimálnych sadzieb prenájmov nebytových priestorov a pozemkov vo vlastníctve mestskej časti 
a zvereného nehnuteľného majetku Hlavného mesta Bratislava SR od 01.04.2021 o mieru inflácie za rok 2020 
vo výške 1,9%. 

Prezentácia:   
 

Hlasovanie 
 

Za: Proti: Zdržal sa: Prijatie 
uznesenia 

 9 0 0 ÁNO 

 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
 

K bodu 6  Zníženie nájomného za NP pre Ichtys o.z. 

 
 
Materiál uviedla: Ing. Koprdová     
 
Z obsahu diskusie:  
P. Koprdová uviedla, že materiál je doplnený o Výročnú správu o.z. za r. 2019.  
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p. Maruščák- je prekvapený, že tento materiál je predložený na rokovanie komisie, keďže komisia už o ňom hlasovala.  
p. Mráz poznamenal, že pre o.z. je tu možnosť aj forma dotácie.  
p. Koprdová stiahla predložený materiál z rokovania komisie.  
 
  

K bodu 7         Žiadosť o príspevok na vybudovanie a oplotenie kontajnerového stojiska Kalištná 13-19 

 
Materiál uviedla : Ing. Koprodvá     
 
Z obsahu diskusie:   
 
p. Tešovič sa opýtal, či bola táto možnosť poskytovania príspevku na vybudovanie a oplotenie kontajnerových stojísk 
nejakým spôsobom spropagovaná, keďže to bola požiadavka komisie.  
p. Koprdová si myslí, že táto možnosť poskytnutia príspevku bola spropagovaná hneď po zasadnutí komisie, na ktorej 
odznela táto požiadavka a to na webe mestskej časti.  
 
 

Uznesenie č. 7/2/2021  

 
Komisia legislatívy, financií, mandátovej a kontroly odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-
Devínska Nová Ves schváliť príspevok na vybudovanie a oplotenie kontajnerového stojiska Kalištná 13-19, Bratislava 
v celkovej výške 500€. 
 
Prezentácia:  
 

Hlasovanie 
 

Za: Proti: Zdržal sa: Prijatie 
uznesenia 

 9 0 0 ÁNO 

 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
 

K bodu 8                   Návrh dohody o spoločnom školskom obvode s Mestskou časťou Bratislava-Devín 

 
Materiál uviedla: Ing. Koprdová     
 
Z obsahu diskusie:  
 
p. Koprdová uviedla, že zmluva s MČ BA-Devín už skončila, preto sa predkladá návrh novej dohody.  
 

Uznesenie č. 8/2/2021  

 
Komisia legislatívy, financií, mandátovej a kontroly odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-
Devínska Nová Ves schváliť Dohodu o spoločnom školskom obvode s mestskou časťou Bratislava-Devín. 
 
Prezentácia:  8 
 

Hlasovanie 
 

Za: Proti: Zdržal sa: Prijatie 
uznesenia 

 9 0 0 ÁNO 

 
Uznesenie bolo prijaté. 
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K bodu 9              Aktualizácia č.1 – Program Hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja 2015-2021 

 
Materiál uviedla: Ing. Koprdová     
 
Z obsahu diskusie:   
p. Koprdová uviedla, že materiál nie je kompletný, pretože sa nestihol spracovať. Verí že na zasadnutie MR už bude 
kompletný, pričom nebude problém, aby ho následne poslala členom komisie.  
p. Tešovič- víta aktualizáciu, avšak vidí problém v tom, že ak sa predloží priamo do MZ bez odborného prerokovania 
v odborných komisiách, poslanci MZ nebudú mať vôľu schváliť ho, keďže sa k tak dôležitému materiálu nevyjadrili 
odborné komisie.  
p. Janatová a p. Žatko navrhujú, ak schválenie aktualizácie nie je nevyhnutné, aby sa najprv kompletný materiál 
predložil na rokovanie komisií a až potom do MZ.  
p. Mráz- je potrebné, aby sa PHSR prerokovať raz ročne, odporúča najneskôr jún, júl. 
p. Tešovič- požiadal predkladateľa materiálu, aby bol materiál predložený aj na rokovanie iných komisií. Navrhol, aby 
sa o tomto neúplnom materiáli nehlasovalo. 
 

K bodu 10A Návrh na predkladanie písomnej informácie o stave rozpracovanosti investičných aktivít hradených 
z kapitálového rozpočtu a rekonštrukcií opráva údržby majetku realizovaných na základe oznámení 
o stavebnej činnosti v rozpočtovom roku 2021 

 
Materiál uviedol : Ing.  Mráz           
 
Z obsahu diskusie:   
p. Mráz uviedol, že by bolo dobré, aby členovia komisie dostávali tieto informácie a aby vedeli robiť odpočet 
pravidelne, v určitých intervaloch jednak investičných vecí, ako aj opravu  a údržbu.  
p. Koprdová uviedla, že pri predkladaní rozpočtových opatrení nie je problém predkladať aj tento materiál, avšak na 
pravidelnej báze je to pre zamestnancov mestskej časti zaťažujúce, keďže majú aj inú agendu, ako robiť prehľady pre 
komisiu.  
p. Maruščák- podporuje tento materiál. 
p. Janatová- rozumie požiadavke p. Mráza ale taktiež rozumie aj p. prednostke, že by išlo o neúmerné zaťaženie 
a hlavne neúčelné, aby sa predkladali aj bežné opravy a údržba. 
p. Krajčír- uviedol, že je to zo strany člena komisie p. Mráza dobrá pripomienka a pri rozpočtových opatreniach to má 
význam, preto nevidí problém v tom, aby sa tento materiál predkladal priebežne. Bol by rád, aby sa k členom komisie 
dostávali informácie v celosti  a to ucelené v rámci rozpočtových opatrení, preto by súčasťou rozpočtových opatrení 
mohli byť aj investičné výdavky čo sa týka kapitálových výdavkov. Čo sa však týka bežných, nie je si istý, či to bude 
miestny úrad zvládať predkladať ucelene.  
p. Tešovič- mohli by sme sa dohodnúť napr. pri rozpočtových opatreniach. 
p. Žatko- podporuje návrh p. Mráza, keďže predkladanie týchto informácií navrhuje kvartálne.  
p. Krajčír- MÚ zverejňuje všetky faktúry, zmluvy a objednávky. Nič neskrýva, vie zabezpečiť, aby členom komisie 
v prípade požiadavky prišiel na mail link aj na vyhlásené verejné obstarávanie.  
p. Mráz- oznámil, že v rámci týchto informácií nechce bežnú údržbu, ale len to, čo podlieha ohláseniu a povoleniu 
stavebnému úradu.  
p. Griger- pri schvaľovaní rozpočtu na r. 2021 sa o týchto informáciách viedla diskusia.  
p. Krajčír- vie si predstaviť predložiť tieto informácie komisii reálne v máji. V súčasnosti je problém nastaviť si nejaký 
systém, keď sa každým dňom menia vyhlášky, uznesenia a aj zákony v súvislosti s pandémiou COVID-19. máme tu už 
po niekoľkýkrát schválený zákaz vychádzania a keď sa k tomu pridá pozitívny zamestnanec na oddelení, to sa musí celé 
odstaviť od chodu. Preto je v tejto situácii náročné predkladať tieto informácie na pravidelne báze.  
p. Janatová- v decembri sme mali tieto informácie predložené na MZ p. starostom, teraz len ide o formu, či vám to 
takto stačí.  
p. Žatko- áno, v decembri to bola jednorazová akcia, toto chce p. Mráz na pravidelnej báze.  
p. Maruščák- nie je cieľom, aby sme MÚ v ťažkých časoch úkolovali.  
p. Janatová- dohodnime sa poskytnúť tento odpočet s predpokladom v máji.  
p. Tešovič sa opýtal p. prednostky, kedy to bude pre MÚ čo najmenej zaťažujúce, kedy to vie predkladať pravidelne.  
p. Koprodvá- môže to byť do 31. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po štvrťroku.  
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p. Žatko- MÚ nebude extra zaťažovaný, ak sa tie info požadujú 1x kvartálne. Ak je to tak, je ochotný, aby sa aj 
informácie požadujúce v jeho materiály predkladali kvartálne.  
p. Krajčír- reálne vidí predkladanie požadovaných informácií vo forme materiálu 3x ročne a nie raz za štvrťrok. Po 
účtovnej závierke vieme tieto informácie poskytnúť. P. Koprdová súhlasí.  
p. Mráz súhlasí s návrhom p. Krajčíra a osvojuje si ho. 
 
 
 

Uznesenie č. 9/2/2021  

 
Komisia legislatívy, financií, mandátovej a kontroly žiada prednostku miestneho úradu zabezpečiť predkladanie 
písomnej Informácie o stave rozpracovanosti investičných aktivít hradených z kapitálového rozpočtu a rekonštrukcií 
opráv a údržby majetku v správe a vo vlastníctve mestskej časti hradených a realizovaných na základe oznámení o 
stavebnej činnosti  z bežného rozpočtu v rozpočtovom roku 2021 3krát ročne na zasadnutia  Komisie legislatívy, 
financií, mandátovej a kontroly. 
 
 

Hlasovanie 
 

Za: Proti: Zdržal sa: Prijatie 
uznesenia 

 9 0 0 ÁNO 

 
Uznesenie bolo prijaté. 
 

K bodu 10B Návrh na predkladanie písomnej informácie o stave rozpočtového hospodárenia mestskej časti 
Bratislava-Devínska Nová Ves na každé riadne zasadnutie miestneho zastupiteľstva 

 
 
 
Materiál uviedol : Ing.  Žatko    
 
Z obsahu diskusie:   
Netrvá na tom, aby boli požadované informácie predkladané na každom zasadnutí miestneho zastupiteľstva.  
p. Koprdová uznesenie na hlasovanie per rollam pošle k predloženému materiálu ešte dnes všetkým členom komisie.  
 

Záver 
 
Predseda komisie a starosta mestskej časti poďakovali prítomným za účasť na zasadnutí a predseda komisie 
zasadnutie Komisie legislatívy, financií, mandátovej a kontroly ukončil.  
 

 Titul., meno a priezvisko Podpis 

Zapísala  
(gestor komisie) 

 
 
Mgr. Erika Labašková, v.r. 

 
 

 
Predseda komisie 

 
Mgr. Rastislav Tešovič, v.r. 
 

 
 

 


