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

 

Zápisnica zo zasadnutia komisie zo dňa 12. apríla 2021 

 

Miesto zasadnutia videokonferencia  

Začiatok  18:00  hod. 

Ukončenie 19:37 hod. 

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

 
 
I. 
Úvod 
 
Úvodom predseda komisie p. Rastislav Tešovič privítal prítomných členov komisie, hostí a konštatoval, že je 
prítomných 6 členov komisie, t. j. komisia  je uznášaniaschopná. Členovia komisie – p. Veslárová, p. Kraváriková a p. 
Griger ospravedlnili vopred svoju neúčasť.  
 
 

     Otvorenie a schválenie programu zasadnutia komisie 

 
Materiál uviedol : Mgr. Tešovič     
 
Z obsahu diskusie:  bez diskusie 
 

Por. 
číslo 

Názov bodu programu 

1 Rozpočtové opatrenia č. 1 k schválenému rozpočtu MČ BA-DNV na rok 2021 

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 

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. 

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. 

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. 

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. 

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. 

8 
Schválenie spôsobu prenájmu časti pozemku registra „C“ KN parc.č. 2878/288, o výmere 25 m2  v k.ú 
DNV a prenájom časti pozemku parc.č. 2878/288 z dôvodu osobitného zreteľa pre spoločnosť 
BRONDYS s.r.o. 

9 
Schválenie spôsobu a  prenájmu časti pozemkov za účelom zberu textilu pre EKOCHARITA 
SLOVENSKO SLOVENSKU, o.z. 
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10 
Nadobudnutie umeleckého diela - bronzovej busty Rudolfa Slobodu do vlastníctva mestskej časti BA-
DNV darovaním. 

11 
Informácia o stave rozpočtového hospodárenia mestskej časti Bratislava –Devínska Nová Ves 
k 31.12.2020 

12 Rôzne 

 
 

Uznesenie č. 1/4/2021 
 
Komisia legislatívy, financií, mandátovej a kontroly súhlasí s navrhovaným programom 
 
Prezentácia:  6 
 

Hlasovanie 
 

Za: Proti: Zdržal sa: Prijatie 
uznesenia 

 6 0 0 ÁNO 

 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
 
 

K bodu 1                                     Rozpočtové opatrenia č. 1 k schválenému rozpočtu MČ BA-DNV na rok 2021 

 
Materiál uviedol : Ing. Koprdová     
 
Z obsahu diskusie:  Prednostka miestneho úradu informovala členov komisie o tom, že rozpočtovým opatrením sa 
upravujú príjmové a výdavkové položky, predovšetkým v bode 4 – pri prenesenom výkone štátnej správy, navyšuje sa 
bežný transfer DSS Senecio, vrátenie finančných prostriedkov Ministerstvu dopravy a výstavby SR, upravuje sa tzv. 
Covidová položka a kapitálové výdavky na kúpu pozemku, ktorej kúpa bola schválená na predchádzajúcom riadnom 
zasadnutí miestneho zastupiteľstva. Pán Žatko položil otázku, o akú nevyčerpanú dotáciu ide. Starosta mestskej časti 
odpovedal, že ide o zvyšné finančné prostriedky určené na projekt obchvatu pri Volkswagen Slovakia, financovaná 
bola projektová dokumentácia, zvyšok nevyčerpaných finančných prostriedkov sa po dohode s ministerstvom bude 
vracať, nakoľko bude projekt realizovať iný zhotoviteľ. Zvyšné tranže budú pozastavené. Pán Žatko položil otázku, či sa 
mestská časť zbavila tejto záťaže. Starosta mestskej časti odpovedal, že sa mestská časť v súčasnosti zbavuje iba 
finančnej záťaže, nakoľko zmluva je stále platná, nedošlo k zmene uznesenia vlády a k ukončeniu zmluvy, stále 
prebiehajú v tejto veci rokovania ohľadne toho, komu odovzdajú projektovú dokumentáciu. P. Mráz sa následne 
dopytoval, či je predpoklad, že sa zmluva zruší a prenesie na iný subjekt. Starosta mestskej časti reagoval, že realizácia 
projektu v ďalších štádiách si vyžaduje tím, ktorý bude okrem iného riešiť vyvlastnenie pozemkov pod obchvatom, 
inžiniering a toto nie je mestská časť schopná kapacitne a personálne pokryť. Rokovania stále prebiehajú a hľadá sa 
partner, ktorý je schopný dané činnosti zastrešiť. Na záver konštatoval, že rozpočtovým opatrením sa sleduje, že sa 
nebudú čerpať ďalšie tranže. Pán Mráz sa následne opýtal, o akú zmenu kapitálových výdavkov ide, na čo mu starosta 
mestskej časti ozrejmil, že ide o prevod pozemkov do vlastníctva mestskej časti na Istrijskej ulici. Na toto pán 
Maruščák reagoval, že sa zdrží hlasovania, nakoľko je proti prevodu pozemkov do vlastníctva mestskej časti. 

 

Uznesenie č. 2/4/2021 
 
Komisia legislatívy, financií, mandátovej a kontroly odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-
Devínska Nová Ves schváliť Rozpočtové opatrenia č. 1 k schválenému rozpočtu mestskej časti Bratislava-Devínska 
Nová Ves na rok 2021 v nasledovnom znení: 
 
1. zvýšením príjmov na položkách: 
- 312 (Bežné transfery zo ŠR), položka 312012 (Na školský úrad) vo výške 50 €, 
- 312 (Bežné transfery zo ŠR), položka 312012 (Na rozvoj školstva - ZŠ) vo výške 117 652 €, 
a zároveň zvýšením výdavkov na položkách:  
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- Program 4 (Vzdelávanie), podprogram 6 (Prenesený výkon štátnej správy - Školský úrad), prvok 1 (Spoločný školský 
úrad (DNV+Záhorská Bystrica), položka 610 (Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania) vo výške 50 €, 
- Program 4 (Vzdelávanie), podprogram 2 (Základné školy), prvok 1 (ZŠ Ivana Bukovčana - primárne vzdelávanie), 
položka 641 (Bežný transfer zo ŠR - normatívne) vo výške 31 467 €, 
- Program 4 (Vzdelávanie), podprogram 2 (Základné školy), prvok 2 (ZŠ Pavla Horova - primárne vzdelávanie), položka 
641 (Bežný transfer zo ŠR - normatívne) vo výške 86 185 €.. 
 
2. znížením príjmov na položkách:  
- 312 (Bežné transfery zo ŠR), položka 312012 (Na rozvoj školstva - MŠ predškolská výchova) vo výške 1 674 €, 
- 312 (Bežné transfery zo ŠR), položka 312012 (Na rozvoj školstva - ZŠ nenormatívne) vo výške 54 131 €, 
a zároveň zvýšením príjmov na položkách:  
- 312 (Bežné transfery zo ŠR), položka 312012 (Na rozvoj školstva - ZŠ projektoví asistenti) vo výške 54 131 €, 
- 312 (Bežné transfery zo ŠR), položka 312012 (Na rozvoj školstva - ZŠ projektoví asistenti) vo výške 60 079 €, 
a zároveň znížením výdavkov na položkách: 
- Program 4 (Vzdelávanie), podprogram 2 (Základné školy), prvok 1 (ZŠ Ivana Bukovčana - primárne vzdelávanie), 
položka 641 (Bežný transfer zo ŠR - nenormatívne) vo výške 26 556 €, 
- Program 4 (Vzdelávanie), podprogram 2 (Základné školy), prvok 1 (ZŠ Ivana Bukovčana - nižšie sekundárne 
vzdelávanie), položka 641 (Bežný transfer zo ŠR - nenormatívne) vo výške 16 706 €, 
- Program 4 (Vzdelávanie), podprogram 2 (Základné školy), prvok 2 (ZŠ Pavla Horova - primárne vzdelávanie), položka 
641 (Bežný transfer zo ŠR - nenormatívne) vo výške 19 464,50 €, 
- Program 4 (Vzdelávanie), podprogram 2 (Základné školy), prvok 2 (ZŠ Pavla Horova - nižšie sekundárne vzdelávanie), 
položka 641 (Bežný transfer zo ŠR - nenormatívne) vo výške 12 740,50 €, 
 
a zároveň zvýšením výdavkov na položkách: 
- Program 4 (Vzdelávanie), podprogram 2 (Základne školy), prvok 1 (ZŠ Ivana Bukovčana - primárne vzdelávanie), 
položka 600 (Projektoví asistenti učiteľa) vo výške 58 510 €, 
- Program 4 (Vzdelávanie), podprogram 1 (Materské školy), prvok 1 (MŠ Milana Marečka), položka 640 (Transfer pre 
MŠ na mzdy, odvody, tovary a služby - ŠR) vo výške 378 €, 
- Program 4 (Vzdelávanie), podprogram 1 (Materské školy), prvok 2 (MŠ Pavla Horova), položka 640 (Transfer pre MŠ 
na mzdy, odvody, tovary a služby - ŠR) vo výške 366 €. 
 
3. znížením príjmov na položkách: 
- 290 (Iné nedaňové príjmy), položka 292027 (Iné - ostatné príjmy) vo výške 2 300 €, 
- 290 (Iné nedaňové príjmy), položka 292027 (Iné - nerozpočtované SF) vo výške 4 700 €, 
- 456 (Iné príjmové finančné operácie), položka 456002 (Prijaté zábezpeky) vo výške 10 000 €, 
- 453 (Zostatok prostriedkov na prevádzkovom účte) vo výške 708 724,80 €, 
a zároveň znížením výdavkov na položke: 
- Program 3 (Komunikácie a doprava), podprogram 1 (Miestne komunikácie), prvok 1 (Miestne komunikácie - cesty), 
položka 700 (KV - investície zo ŠR) vo výške 708 724,80 €. 
 
4. zvýšením príjmov na položkách:  
- 312 (Bežné transfery zo ŠR), položka 312001 (Na rozvoj sociálnej sféry - DSS Senecio) vo výške 21 012 €, 
- 312 (Bežné transfery zo ŠR), položka 312001 (Na celoplošné testovanie) vo výške 241 470 €, 
a zároveň zvýšením výdavkov na položkách: 
- Program 9 (Sociálne služby), podprogram 1 (Zariadenia sociálnych služieb), prvok 2 (DSS Senecio, n.o.), položka 642 
(Transfer pre DSS Senecio zo ŠR) vo výške 21 012 €, 
- Program 1 (Všeobecné verejné služby), podprogram 1 (Výdavky verejnej správy), prvok 1 (Miestny úrad, riadenie a 
kontrola), položka 630 (Všeobecný a ostatný materiál, ochranné prostriedky) vo výške 299 088 €. 
 
5. znížením výdavkov na položke:  
- Program 3 (Komunikácia a doprava), podprogram 1 (Miestne komunikácie), prvok 1 (Miestne komunikácie - cesty), 
položka 700 (Kapitálové výdavky) vo výške 179 327 €, 
a zároveň zvýšením výdavkov na položke: 
- Program 1 (Všeobecné verejné služby), podprogram 1 (Výdavky verejnej správy), prvok 1 (Miestny úrad, riadenie a 
kontrola), položka 700 (KV - MÚ a ostatné) vo výške 179 327 €. 
 
Prezentácia:  6 
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Hlasovanie 
 

Za: Proti: Zdržal sa: Prijatie 
uznesenia 

 4 0 2 ÁNO 

 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
 

K bodu 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 

 
Materiál uviedla: Mgr. Labašková 
Z obsahu diskusie: Pani poslankyňa Janatová vyjadrila názor, že by bolo vhodné požiadať hlavné mesto, aby zmenou 
štatútu bola ponechaná kompetencia schvaľovať a upravovať prevádzkový poriadok mestským častiam a zároveň 
požiadala p. Tešoviča, aby ustriehol v akom znení bude predložený prevádzkový poriadok pohrebiska v DNV na 
Magistráte hl. mesta, aby bol v takom znení, v akom v súčasnosti platí. Pán Tešovič vyjadril znepokojenie, nakoľko 
s vysokou pravdepodobnosťou vznikne medziobdobie medzi zrušením prevádzkového poriadku zo strany mestskej 
časti a prijatím prevádzkového poriadku zo strany hl. mesta. Pán Žatko skonštatoval, že ak zrušíme tento prevádzkový 
poriadok, nebude platiť nič. Pani Dargajová spresnila, že hl. mesto má všeobecne záväzným nariadením schválený 
jeden prevádzkový poriadok pre všetky pohrebiská a je nepravdepodobné, že bude schválený osobitný prevádzkový 
poriadok pre pohrebisko v DNV a pravdepodobne zo strany hl. mesta príde k dodatku VZN ktorým sa pohrebisko DNV 
doplní do zoznamu pohrebísk, pre ktoré platí prijatý prevádzkový poriadok. Zároveň uviedla, že účelom zmeny je 
zosúladenie právneho stavu s právnymi predpismi a Magistrát hl. mesta už bol informovaný o potrebe prijať 
prevádzkový poriadok pre pohrebisko v DNV. Na toto vyjadrenie predseda komisie, p. Tešovič reagoval, že hl. mesto už 
eviduje mnoho pripomienok aj k ochrannom pásme pohrebísk. 
 
     
 

Uznesenie č. 3/4/2021 
 
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 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 v predloženom znení. 
 
Prezentácia:  6 
 

Hlasovanie 
 

Za: Proti: Zdržal sa: Prijatie 
uznesenia 

 4 1 1 ÁNO 

 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
 

K bodu 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. 

 
Materiál uviedla : Ing. Koprdová     
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Z obsahu diskusie: Prednostka miestneho úradu ozrejmila členom komisie, že súťaž sa vyhlasuje z dôvodu ukončenia 
nájmu na 10 rokov, v zámere chýba termín od kedy bude súťaž zverejnená – od 27.04.2021, tento údaj bude do 
materiálu doplnený. Rovnako bude do materiálu pripojený návrh zmluvy. Pán Maruščák vyjadril názor, že 
v postcovidovej dobe nie je vhodný čas na to, aby mestská časť zverejnila tvrdú súťaž. V tejto dobe je potrebné 
pomôcť prevádzkam, ktoré sú v súčasnosti bez príjmov. Sú tam prevádzky ako pedikúra a Bublinka a dopytoval sa, či 
by nebolo vhodné dať priestory do nájmu napr. na 1 rok  a následne po skončení pandémie vyhlásiť súťaž. Rovnako 
konštatoval, že je vhodné priradiť bližšiu špecifikáciu k bodovému hodnoteniu pre posudzovanie kritéria účelu nájmu, 
ktorý tvorí 30%. Pán Mráz konštatoval, že spôsob prenájmu formou OVS je v poriadku, nie je iná šanca ako schváliť 
nájom nebytových priestorov, je potrebné schváliť nájom miestnym zastupiteľstvom. Osobitný zreteľ prichádza do 
úvahy v tom prípade, ak by súčasný nájomca napr. vložil značné investície do predmetu nájmu a táto skutočnosť by 
bola uvedená v nájomnej zmluve. Rovnako sa dopytoval na spôsob hodnotenia kritéria účelu nájmu. Starosta mestskej 
časti reagoval, že v zámere je zverejnená informácia, v zmysle ktorej je účel prevádzok pubov, herní, vinoték 
a pohostinstiev vylúčený zo súťaže. Pani poslankyňa Janatová doplnila, že z tohto dôvodu je uvedené kritérium účelu 
nájmu s váhou hodnotenia 30% z dôvodu lepšej regulácie a všetky 3 súčasné prevádzky sú prevádzky komerčné, ktoré 
vykonávajú zárobkovú činnosť a nie je možné im poskytnúť zvýhodnené nájomné. Na toto pán Maruščák reagoval, že 
mu išlo o načasovanie vyhlásenia súťaže, nie o výšku nájomného a opýtal sa, či ide o nájom na dobu neurčitú 
s výpovednou lehotou. Starosta mestskej časti reagoval, že ide o nájom na dobu neurčitú s 3-mesačnou výpovednou 
lehotou. Na toto pán predseda komisie reagoval, že pri zmluve predmetom ktorej je nájom nebytových priestoroch 
s dobou nájmu na dobu určitú sú obmedzené výpovedné dôvody. 
 
 

Uznesenie č. 4/4/2021 
 
Komisia legislatívy, financií, mandátovej a kontroly odporúča Miestnemu zastupiteľstvu Mestskej časti Bratislava - 
Devínska Nová Ves schváliť 
 1.zámer prenájmu nebytového priestoru miestnosti č.107 a 108 o celkovej výmere 36,00 m², nachádzajúci sa na 2. 
nadzemnom podlaží v objekte Viacúčelového zariadenia na ul. Š. Králika 1 v Bratislave - Devínskej Novej Vsi, súp. č. 
6275, vedený na LV č. 1, ležiaci na parcele č. 2878/80, vedená na LV č.3398 Okresným úradom Bratislava, katastrálnym 
odborom, katastrálne územie Devínska Nová Ves. Prenajímateľ je správcom budovy a pozemku ktorý je vo vlastníctve 
hlavného mesta SR Bratislava. Nájomca bude vybratý na základe podmienok obchodnej verejnej súťaže. 
 
2. podmienky "obchodnej verejnej súťaže" podľa § 9a ods. 1 a ods. 9  zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov, v súlade s § 17 ods. 3 zák. č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislava, 
podľa § 281 až § 288 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník a Zásad hospodárenia s majetkom na výber 
najvhodnejšieho návrhu na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenajatia nebytových priestorov miestnosti č.107 a 
108 o celkovej výmere 36,00 m², nachádzajúci sa na 2. nadzemnom podlaží v objekte Viacúčelového zariadenia na ul. 
Š. Králika 1 v Bratislave - Devínskej Novej Vsi, súp. č. 6275, vedený na LV č. 1, ležiaci na parcele č. 2878/80, vedená na 
LV č.3398 Okresným úradom Bratislava, katastrálnym odborom, katastrálne územie Devínska Nová Ves. Prenajímateľ 
je správcom budovy a pozemku ktorý je vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislava. 
 
Prezentácia:  6 
 

Hlasovanie 
 

Za: Proti: Zdržal sa: Prijatie 
uznesenia 

 6 0 0 ÁNO 

 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
 

K bodu 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. 

 
Materiál uviedol : Ing. Koprdová     
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Z obsahu diskusie:  Bez diskusie 
 
 

Uznesenie č. 5/4/2021 
 
Komisia legislatívy, financií, mandátovej a kontroly odporúča Miestnemu zastupiteľstvu Mestskej časti Bratislava - 
Devínska Nová Ves schváliť 1. zámer prenájmu nebytového priestoru miestnosti č.1.14.01  a 1.14.02 o celkovej výmere 
117,00 m², nachádzajúci sa na 1. nadzemnom podlaží bytového domu na ul. M. Marečka 8-12 v Bratislave - Devínskej 
Novej Vsi, súpis. č. 6108, ležiaci na parcele č. 2565/66, vedený Okresným úradom Bratislava, katastrálnym odborom, 
zapísaný na  LV č.3398, katastrálne územie Devínska Nová Ves. Prenajímateľ je správcom budovy a pozemku ktorý je 
vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislava. Nájomca bude vybratý na základe podmienok obchodnej verejnej súťaže. 
 
2. podmienky "obchodnej verejnej súťaže" podľa § 9a ods. 1 a ods. 9  zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov, v súlade s § 17 ods. 3 zák. č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislava, 
podľa § 281 až § 288 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník a Zásad hospodárenia s majetkom na výber 
najvhodnejšieho návrhu na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenajatia nebytových priestorov miestnosti 
č.1.14.01  a 1.14.02 o celkovej výmere 117,00 m², nachádzajúci sa na 1. nadzemnom podlaží bytového domu na ul. M. 
Marečka 8-12 v Bratislave - Devínskej Novej Vsi, súpis. č. 6108, ležiaci na parcele č. 2565/66, vedený Okresným 
úradom Bratislava, katastrálnym odborom, zapísaný na  LV č.3398, katastrálne územie Devínska Nová Ves. 
 
Prezentácia:  6 
 

Hlasovanie 
 

Za: Proti: Zdržal sa: Prijatie 
uznesenia 

 6 0 0 ÁNO 

 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
 

K bodu 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. 

 
Materiál uviedla: Ing. Koprdová    
 
Z obsahu diskusie: Bez diskusie 
 

Uznesenie č. 6/4/2021 
 
Komisia legislatívy, financií, mandátovej a kontroly odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-
Devínska Nová Ves schváliť  
1.zámer prenájmu nebytového priestoru miestnosti č.1.11.01 až 1.11.04 a 1.16.01 o celkovej výmere 209,57 m², 
nachádzajúci sa na 1. nadzemnom podlaží bytového domu na ul. M. Marečka 8-12 v Bratislave - Devínskej Novej Vsi, 
súpis. č. 6108, ležiaci na parcele č. 2565/66, vedený Okresným úradom Bratislava, katastrálnym odborom, zapísaný na  
LV č.3398, katastrálne územie Devínska Nová Ves. Prenajímateľ je správcom budovy a pozemku ktorý je vo vlastníctve 
hlavného mesta SR Bratislava. Nájomca bude vybratý na základe podmienok obchodnej verejnej súťaže. 
 
2. podmienky "obchodnej verejnej súťaže" podľa § 9a ods. 1 a ods. 9  zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov, v súlade s § 17 ods. 3 zák. č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislava, 
podľa § 281 až § 288 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník  a Zásad hospodárenia s majetkom na výber 
najvhodnejšieho návrhu na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenajatia nebytových priestorov miestnosti 
č.1.11.01 až 1.11.04 a 1.16.01 o celkovej výmere 209,57 m², nachádzajúci sa na 1. nadzemnom podlaží bytového domu 
na ul. M. Marečka 8-12 v Bratislave - Devínskej Novej Vsi, súpis. č. 6108, ležiaci na parcele č. 2565/66, vedený 
Okresným úradom Bratislava, katastrálnym odborom, zapísaný na  LV č.3398, katastrálne územie Devínska Nová Ves. 
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Prezentácia:  6 
 

Hlasovanie 
 

Za: Proti: Zdržal sa: Prijatie 
uznesenia 

 6 0 0 ÁNO 

 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
 

K bodu 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. 

 
 
Materiál uviedol: Dárius Krajčir     
 
Z obsahu diskusie: P. poslanec Tešovič sa vyjadril, že je za to, aby sa táto forma výpožičky započítavala ako forma 
dotácie. Starosta mestskej časti reagoval, že doteraz malo občianske združenie skladové priestory v budove klubu 
seniorov, ktoré sa v súčasnosti rekonštruuje. Tento subjekt je jeden z mála organizácií, ktorý si zo strany mestskej časti 
nežiada o finančnú dotáciu. Občianske združenie pravidelne vykonáva vystúpenia počas Samových hier pre mestskú 
časť bez nároku na odmenu. V súčasnosti mestská časť nenašla lepšie priestory kam umiestniť veci pre o.z. 
 

 

Uznesenie č. 7/4/2021 
 
Komisia legislatívy, financií, mandátovej a kontroly odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-
Devínska Nová Ves schváliť z dôvodu hodného osobitného zreteľa výpožičku nebytového priestoru č.1.5.01 o výmere 
34,50 m2, nachádzajúci sa v suteréne bytového domu na ulici M. Marečka 2-6, súpisné číslo 6107, postavenom na 
parcele číslo 2565/67, vedený Okresným úradom Bratislava, katastrálnym odborom na  LV č. 3439, katastrálne územie 
Devínska Nová Ves, pre občianske združenie Skupina historického šermu CORVUS ARMA, Slovinec 54, 841 07 
Bratislava, IČO: 30 807 468, na dobu neurčitú od 01.05.2021 za účelom skladových priestorov. Vypožičiavateľ bude 
hradiť  služby spojené s užívaním nebytového priestoru. Prenajímateľ je správcom objektu a pozemku, ktoré sú vo 
vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislava. 
 
Zmluva o výpožičke bude vypožičiavateľom podpísaná do 30 dní od schválenia uznesenia v Miestnom zastupiteľstve 
mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves. V prípade, že zmluva nebude vypožičiavateľom v uvedenom termíne 
podpísaná, toto uznesenia stráca platnosť. 
 
Prezentácia:   
 

Hlasovanie 
 

Za: Proti: Zdržal sa: Prijatie 
uznesenia 

 6 0 0 ÁNO 

 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
  

K bodu 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. 

 
Materiál uviedla: Ing. Koprdová      
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Z obsahu diskusie:  P. Maruščák uviedol, že účel nájmu je mu sympatický, avšak vyjadril názor, či je nutný nájom cez 
osobitný zreteľ. Pani Janatová reagovala, že ide o odpad ekologicky spracovaný, je vhodnejšie aby boli umiestnené 
zberné nádoby v blízkosti obydlia, aby ich obyvatelia nevhadzovali do zberných nádob na komunálny odpad. Pán 
poslanec Tešovič reagoval, že osobitný zreteľ je potrebný z dôvodu, nakoľko cez súťaž by mohol byť úspešným 
nájomcom iný nájomca. Starosta mestskej časti reagoval, že ide o verejný záujem a súčasne umiestnenie zberných 
nádob na elektroodpad odľahčí aj zberný dvor. 
 
 

Uznesenie č. 8/4/2021 
 
Komisia legislatívy, financií, mandátovej a kontroly odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-
Devínska Nová Ves schváliť prenájom časti pozemkov registra „C“ KN  o výmere 2 m2, vo vlastníctve hlavného mesta 
SR Bratislava, v správe mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves nachádzajúce sa v okrese Bratislava IV, obci 
Bratislava – m.č. Devínska Nová Ves, k. ú. Devínska Nová Ves, a to : 

- parc. č. 891/7 o celkovej výmere 19 297 m
2
, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, zapísaný na LV č. 1, 

zverený do správy mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves protokolom č.  91/91 z 30.9.1991, 

- parc. č. 124/11 o celkovej výmere 4 866 m
2
, druh pozemku: ostatná plocha, zapísaný na LV č. 1723, zverený 

do správy mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves protokolom 17/93 zo dňa 27.5.1992, 

- parc. č. 4/1 o celkovej výmere 6 698 m
2
, druh pozemku: ostatná plocha, zapísaný na LV č. 1, zverený do správy 

mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves  protokolom č.  91/91 z 30.9.1991, 

- parc. č. 154 o celkovej výmere 5 696 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, zapísaný na LV č. 1, 

zverený do správy mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves protokolom č.  91/91 z 30.9.1991, 

- parc. č. 2878/54 o celkovej výmere 2 023 m
2
, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, zapísaný na LV č. 

1723, zverený do správy mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves protokolom č. 8/93 zo dňa 1.9.1992, 

- parc. č. 2878/37 o celkovej výmere 851 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, zapísaný na LV č. 

1723, zverený do správy mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves protokolom č. 8/93 zo dňa 1.9.1992, 

z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre spoločnosť ASEKOL SK s.r.o., IČO: 45 602 689, so sídlom Lamačská cesta 45, 
841 03 Bratislava,  na dobu neurčitú, odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy o nájme, za minimálnu cenu 1 €/m2/rok, 
čo pri spoločnej výmere 12 m2 zo všetkých  prenajatých častí pozemkov predstavuje minimálne ročné nájomné 12,- €, 
z dôvodu umiestnenia svojich zberných kontajnerov na zber elektroodpadu, batérií a akumulátorov, v k.ú. DNV.  
 
Nájomná zmluva bude s nájomcom podpísaná do 30 dní od schválenia uznesenia v Miestnom zastupiteľstve mestskej 
časti Bratislava-Devínska Nová Ves. V prípade, že nájomná zmluva nebude s nájomcom v uvedenom termíne 
podpísaná, toto uznesenia stráca platnosť. 
 
Prezentácia: 6 
 

Hlasovanie 
 

Za: Proti: Zdržal sa: Prijatie 
uznesenia 

 6 0 0 ÁNO 

 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
 

K bodu 8       Schválenie spôsobu prenájmu časti pozemku registra „C“ KN parc.č. 2878/288, o výmere 25 m2  v k.ú 
DNV a prenájom časti pozemku parc.č. 2878/288 z dôvodu osobitného zreteľa pre spoločnosť BRONDYS s.r.o. 

 
Materiál uviedol: Dárius Krajčír     
 
Z obsahu diskusie: Starosta mestskej časti uviedol, že na susediacom pozemku budúceho predmetu nájmu je 
umiestnená reštaurácia, ktorá má interiérový priestor. Nájomná zmluva bola uzatvorená na dobu 2 rokov, táto sa 
skončila. V pandemickej situácií má mestská časť záujem ponechať nájomné vo výške schválenej počas 
predchádzajúcich 2 rokov. P. Maruščák položil otázku, ako je to s ostatnými reštauráciami, či je jednotná výška nájmu 
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pre všetky prevádzky. Pán starosta reagoval, že doteraz nebol dopyt o zjednotenie ceny, ide o 2 rozdielne lokality a nie 
je možné určiť jednotnú výšku nájomného pre celé územie DNV. V súčasnosti je výška nájomného nastavená podľa 
toho, ako sú prevádzky schopné a ochotné platiť nájomné. Ďalej uviedol, že každý priestor je špecifický, nejde o 1 
pešiu zónu, kde by regulovaná výška nájomného pre celú zónu bola na mieste, mestská časť je voči podnikateľom 
ústretová – podávajú žiadosti o dotácie na nájomné. Je si vedomý toho, že Magistrát hl. mesta odpustil nájomné za 
účelom prevádzky terás, avšak v mestskej časti takáto požiadavka nebola a mestská časť musí konať hospodárne. 
Poslanec Tešovič položil otázku, či mestská časť eviduje neplatičov a ako je nastavená cenotvorba. Starosta mestskej 
časti reagoval, že sú minimálne sadzby nájomného. 
 
 

Uznesenie č. 9/4/2021 
 
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 uzavretie nájomnej zmluvy na prenájom časti pozemku registra "C" KN 
parc.č. 2878/288 o výmere 25 m

2
, druh pozemku ostatná plocha, pozemok o celkovej výmere 637 m

2
,
  

 zapísaný na 
liste vlastníctva č.1723, vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy, zverený do správy Mestskej časti Bratislava-
Devínska Nová Ves, pre spoločnosť BRONDYS s.r.o., IČO:512 65 273, so sídlom Štefana Králika 7, 841 07 Bratislava, na 
dobu neurčitú od 1.5.2021 na obdobia letných mesiacov od 1.mája – 30. septembra, za cenu 25 €/m

2
/rok, t.j. nájomné 

za obdobie máj – september bude predstavovať sumu 260,40 €, z dôvodu využitia pozemku na umiestnenie letnej 
terasy pri reštaurácii, prevádzkovanej na susednom pozemku parc.č. 2878/289. 
 
Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v pokračovaní využívania časti pozemku žiadateľom  v mesiacoch máj-
september pre umiestnenie letnej terasy pri reštaurácii, prevádzkovanej na susednom pozemku parc. č. 2878/289, a 
to na základe nájomnej zmluvy č. 50/2019,  ktorej platnosť skončila  dňa 30.9.2020, nakoľko terasa je dlhodobo 
využívaná obyvateľmi mestskej časti. 
 
Nájomná zmluva bude s nájomcom podpísaná do 30 dní od schválenia uznesenia v Miestnom zastupiteľstve mestskej 
časti Bratislava-Devínska Nová Ves. V prípade, že nájomná zmluva nebude s nájomcom v uvedenom termíne 
podpísaná, toto uznesenia stráca platnosť. 
 
 
Prezentácia:  7 
 

Hlasovanie 
 

Za: Proti: Zdržal sa: Prijatie 
uznesenia 

 7 0 0 ÁNO 

 
Uznesenie bolo prijaté. 
 

K bodu 9              Schválenie spôsobu a  prenájmu časti pozemkov za účelom zberu textilu pre EKOCHARITA 
SLOVENSKO SLOVENSKU, o.z. 

 
Materiál uviedol: Dárius Krajčir     
 
Z obsahu diskusie:  Starosta mestskej časti informoval členov komisie, že je dopyt po tejto službe a mestská časť chce 
využiť možnosť, aby si porovnala služby týchto dodávateľov, ak bude fungovať dobre, je možná výpoveď dodávateľa 
z Čiech, nakoľko vývoz nie je taký častý. P. Dargajová uviedla, že občianske združenie disponuje smart zbernými 
nádobami so senzormi a aplikáciou, ktorá zobrazuje naplnenosť a plánuje zber surovín. P. Janatová uviedla, že je 
potrebné z uznesenia odstrániť znenie „a inak nešpecifikované odpady“. P. Marčák a starosta mestskej časti reagovali, 
aby sa uznesenie upravilo znením „textil, galantéria a obuv“. Poslanec Tešovič dal hlasovať o návrhu uznesenia so  
zapracovaním pripomienky.  
 
 

 



10 

 

Uznesenie č. 10/4/2021 
 
Komisia legislatívy, financií, mandátovej a kontroly odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-
Devínska Nová Ves schváliť prenájom častí pozemkov o výmere 1,3m2, nachádzajúcich sa v okrese Bratislava IV, obci 
Bratislava – m.č. Devínska Nová Ves, k. ú. Devínska Nová, a to : 

A. pozemky registra „C“ KN vo vlastníctve mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves: 
- parc. č. 956, druh  pozemku  zastavané  plochy  a  nádvoria,  výmera  3550 m2, zapísaný    
  na liste vlastníctva č. 2328 
- parc.č. 2292/115,  druh   pozemku  zastavané  plochy  a  nádvoria,  výmera  4010 m2,   
  zapísaný na liste vlastníctva č. 2328 
 
B. pozemky registra „C“ KN vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislava, v správe mestskej časti Bratislava-
Devínska Nová Ves: 
- parc. č. 154, druh   pozemku  zastavané  plochy  a  nádvoria,  výmera  5696 m

2
,  

  zapísaný na LV č. 1 na základe zverovacieho protokolu č. 91/91 zo dňa 30.9.1991, 
- parc. č. 656/1, druh   pozemku  zastavané  plochy  a  nádvoria,  výmera  4117 m

2
,  

  zapísaný na LV č. 1 na základe zverovacieho protokolu č. 91/91 zo dňa 30.9.1991, 
- parc. č. 2878/491, druh   pozemku  ostatná plocha,  výmera  1530 m

2
, zapísaný na LV    

  č. 1723 na základe zverovacieho protokolu č. 5/92 zo dňa 22.1.1992,  
- parc. č. 124/11, druh   pozemku  ostatná plocha,  výmera  4866 m2, zapísaný na LV č.  
  1723 na základe zverovacieho protokolu č. 17/93 zo dňa 27.5.1993, 
- parc. č. 349, druh   pozemku  zastavané  plochy  a nádvoria, výmera  6270 m2,  zapísaný   
  na LV č. 1 na základe zverovacieho protokolu č. 91/91 zo dňa 30.9.1991, 

 
 
z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre spoločnosť EKOCHARITA SLOVENSKO SLOVENSKU, o.z., IČO:50 383 230, so 
sídlom Gen. M. R. Štefánika 1172/45 
060 01 Kežmarok,  na dobu neurčitú odo dňa nadobudnutia účinnosti uzavretej zmluvy o nájme, za minimálnu cenu 
8,22 €/m2/rok, čo pri siedmich prenajatých častiach pozemkov o výmere 1,3 m2 predstavuje minimálne ročné nájomné 
74,80 €, z dôvodu umiestnenia svojich zberných nádob na šatstvo, textil, galantériu a obuv v k.ú. DNV. 
 
Nájomná zmluva bude s nájomcom podpísaná do 30 dní od schválenia uznesenia v Miestnom zastupiteľstve mestskej 
časti Bratislava-Devínska Nová Ves. V prípade, že nájomná zmluva nebude s nájomcom v uvedenom termíne 
podpísaná, toto uznesenia stráca platnosť. 
 
Prezentácia:  7 
 

Hlasovanie 
 

Za: Proti: Zdržal sa: Prijatie 
uznesenia 

 7 0 0 ÁNO 

 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
 

K bodu 10 Nadobudnutie umeleckého diela - bronzovej busty Rudolfa Slobodu do vlastníctva mestskej časti BA-DNV 
darovaním. 

 
Materiál uviedla: Mgr. Dargajová     
 
Z obsahu diskusie: P. Dargajová uviedla, že ide o darovanie umeleckého diela zo strany Ministerstva kultúry SR za 
účelom ochrany a prezentácie kultúrnych hodnôt. Nakoľko ide o umelecké dielo, obstarávacia a účtovná cena je 
rovnaká, vo výške 3 153,42 EUR. P. Marčák vyjadril otázku, aké povinnosti mestskej časti vyplývajú z prevzatia daru. P. 
poslankyňa Janatová reagovala, že ide o bronzovú sochu, pri ktorej hrozí jedine riziko odcudzenia a jej následného 
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speňaženia. P. starosta k danej veci uviedol, že debata s MK SR prebiehala v tom duchu, že majú záujem darovať sochu 
z dôvodu, že ide o rodáka z DNV a neplánujú ju umiestniť na iné miesto. O sochu sa mal starať vlastník, ale údržbu aj 
tak vykonávala mestská časť v rámci údržby celého okolia sochy. P. Mráz následne informoval členov komisie, že do 
parčíka v okolí sochy bolo investovaných cca 350 000 SKK, avšak je na mieste otázka úpravy autorských práv. Starosta 
mestskej časti uviedol, že v zmysle darovacej zmluvy sa na obdarovaného prevádza dar bez tiarch a záväzkov. Poslanec 
Tešovič infomoval členov komisie, že hl. mesto investovalo 4,4 mil. EUR na vybudovanie depozitára a následne sa 
vykoná inventúra exponátov. V tejto súvislosti uviedol, že je na mieste sa zamyslieť, či by bolo pre mestskú časť 
vhodné následne uskladniť predmety z kina Devín. Starosta mestskej časti reagoval, že dúfa, že v budúcnosti bude 
možné uskladniť predmety nachádzajúce sa v kine Devín. 
 
 

Uznesenie č. 11/4/2021 
 
Komisia legislatívy, financií, mandátovej a kontroly odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-
Devínska Nová Ves schváliť nadobudnutie hnuteľného majetku, umeleckého diela - bronzovej busty Rudolfa Slobodu s 
rozmermi 48 x 35 x 33 cm od sochára Alexandra Ilečka v obstarávacej a zostatkovej cene 3 153,42 €, ktorá sa nachádza 
na Námestí Rudolfa Slobodu v Bratislave-Devínskej Novej Vsi, do vlastníctva Mestskej časti Bratislava - Devínska Nová 
Ves darovaním od Slovenskej republiky - Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. 
 
Prezentácia:  7 
 

Hlasovanie 
 

Za: Proti: Zdržal sa: Prijatie 
uznesenia 

 7 0 0 ÁNO 

 
Uznesenie bolo prijaté. 
 

K bodu 11 Informácia o stave rozpočtového hospodárenia mestskej časti Bratislava –Devínska Nová Ves 
k 31.12.2020 

 
Materiál uviedol: Dárius Krajčír    
 
Z obsahu diskusie: Starosta mestskej časti uviedol, že materiál bol požadovaný aj z tejto komisie, vrátane p. Žatka. 
Uviedol, že ide o sumár zostavy k 31.12.2020, prehľadne spracované výdavky a príjmy za minulý rok. Najdôležitejší 
údaj je údaj o prebytku vo výške 1 220 000 EUR – mestská časť sa snažila vzhľadom na pandémiu škrtiť na úroveň 
zhruba 50%, čiže cca 48% výdavkov sa nezrealizovalo. Na revitalizáciu rybníka, hasičskú zbrojnicu, atď. získala mestská 
časť finančné príspevky, granty a transfery vo výške približne 660 000 EUR. Prednostka miestneho úradu reagovala, že  
tieto finančné prostriedky nemá mestská časť na účte, práve dotácie sa budú vyúčtovávať, konečné čísla budú známe 
v júnovom zastupiteľstve v záverečnom účte. Je potrebné zohľadniť/vyčleniť poplatok za rozvoj a mimorozpočtové 
fondy (napr. sociálny fond). Starosta mestskej časti spresnil, že reálny stav sa ukáže po odčlenení každých oblastí, 
ktoré sa nezarátavajú do výsledku, ako bolo uvedené, mimorozpočtové fondy, poplatok za rozvoj, atď. Pán Mráz sa 
poďakoval za poskytnutie informácie a je si vedomý skutočnosti, že nejde o presnú informáciu, ktorá sa objaví 
v záverečnom účte na májovom (resp. júnovom) zasadnutí miestneho zastupiteľstva. Je potrebné aby sa v kapitálovej 
časti záverečného účtu odôvodnilo prečo je taká nízka výdavková časť. Pán Maruščák položil otázku, čo je skryté 
v príjmovej časti a prečo sa čerpalo iba 5 %. Starosta reagoval, že je tam zakomponovaný obchvat, ktorý sa nebude 
realizovať zo strany mestskej časti. 21 mil. bol odhad, realizuje sa 9 miliónov. Pán predseda komisie na uvedené 
reagoval, že ako členovia komisie síce môžeme strážiť výdavky, máme však obmedzené možnosti efektívneho 
čerpania. V budúcnosti by zlepšil investičnú prípravu tak, aby sa dali v rozpočtovom roku zvládnuť. Na dané starosta 
mestskej časti uviedol, že až tento rok zapájame veci, ktoré boli naplánované minulý rok. P. Maruščák sa dopytoval, či 
je 9 mil. rozdiel tvorí obchvat. Starosta na dané uviedol, že 6 mil. tvorí obchvat a 3 mil. tvoria prevody z peňažných 
fondov. 
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Uznesenie č. 12/4/2021 
 
Komisia legislatívy, financií, mandátovej a kontroly odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-
Devínska Nová Ves zobrať na vedomie informáciu o stave rozpočtového hospodárenia Mestskej časti Bratislava-
Devínska Nová Ves 
 
Prezentácia:  7 
 

Hlasovanie 
 

Za: Proti: Zdržal sa: Prijatie 
uznesenia 

 7 0 0 ÁNO 

 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
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. Monika Dargajová, v.r. 
 

 
 

 
Predseda komisie 

 
Mgr. Rastislav Tešovič, v.r. 
 

 
 

 


