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

 

Hlasovanie per rollam podľa čl. 6 ods. 5 Rokovacieho poriadku Komisie legislatívy, financií, mandátovej 

a kontroly  

 
 

I. 
Úvod 

 
Hlasovanie Komisie legislatívy, financií, mandátovej a kontroly formou per rollam podľa čl. 6 ods. 5 Rokovacieho 
poriadku Komisie legislatívy, financií, mandátovej a kontroly. 
 
Pozvánka spolu s materiálmi k nižšie uvedeným bodom programu boli odoslané elektronicky všetkým členom Komisie 
legislatívy, financií, mandátovej a kontroly na hlasovanie formou per rollam dňa 06.09.2021. Hlasovanie bolo ukončené 
08.09.2021 o 15:45 hod. 
 
Dňa 08.09.2021 o 15:45 hod. sa vykonalo spočítanie výsledkov hlasovania. 
 

 

K bodu 1                                      Schválenie programu  

 
Z obsahu diskusie:  Bez diskusie. 
 

Por. 

číslo 
Názov bodu programu Predkladateľ/navrhovateľ/spracovateľ 

1 Schválenie programu   

2. 
Prehľad plnenia rozpočtu mestskej časti Bratislava-Devínska Nová 

Ves za 1. polrok 2021 
Krajčír/ Ing. Koprdová/ Ing.Hollý/ 

3. 
Rozpočtové opatrenia č. 3 k schválenému rozpočtu mestskej časti 

Bratislava-Devínska Nová Ves na rok 2021 
Krajčír/ Ing. Koprdová /Ing.Hollý/ 

4. 

Stanovisko Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-

Devínska Nová Ves k Návrhu všeobecne záväzného nariadenia 

hlavného mesta SR Bratislavy o zákaze prevádzkovania 

hazardných hier na území hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy počas dní ustanovených týmto VZN č. ..../2021 z 

............2021 

Krajčír/ Ing. Koprdová / Mgr. 

Dargajová/ 

5 Návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok 
Krajčír/ Ing. Koprdová / Mgr. 

Dargajová/ 

6 Informácia o vzdaní sa mandátu poslanca p. Z. Smolinského 
Krajčír/ Ing. Koprdová / Mgr. 

Labašková/ 

7 
Návrh na schválenie odmien členom komisií - neposlancom za I. 

polrok 2021 
Krajčír/ Ing. Koprdová / Mgr. 

Labašková/ 
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8 
Návrh na zmenu UMZ č. 37/2/2019, ktorým sa určil počet členov 

komisií a vykonala voľba členov komisií miestneho zastupiteľstva 
Krajčír/ Ing. Koprdová / Mgr. 

Labašková/ 

9 
Schválenie nájmu poľnohospodárskych pozemkov o celkovej 

výmere 69 534 m² Družstvu podielnikov Devín 
Krajčír/ Ing. Koprdová / Mgr. Chandoga/ 

10 
Darovanie záhradného traktora Solo by AL-KO T 23 s kosiacim 

zariadením a príslušenstvom z dôvodu hodného osobitného zreteľa  

DNV šport s.r.o. 

Krajčír/ Ing. Koprdová / Mgr. Chandoga/ 

11 
Informácia o stave rozpočtového hospodárenia mestskej časti 

Bratislava–Devínska Nová Ves k 30.6.2021 
Krajčír/ Ing. Koprdová / Ing. Hollý/ 

12 Rôzne  --- 

 
 

Uznesenie č. 1/9/2021 

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

Hlasovanie 
 

Za: Proti: Zdržal sa: Prijatie 
uznesenia 

 9 0 0 ÁNO 

 
Uznesenie bolo prijaté. 

 
 

K bodu 2              Prehľad plnenia rozpočtu mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves za 1. polrok 2021 

 
Z obsahu diskusie:  
p. Mráz uviedol- mám pripomienku ku kapitálovým výdavkom tab.2 pol. Názov: MÚ a ostatné z toho rekonštrukcia 
vodnej nádrže a dodanie a montáž lamiel nemajú uvedené schválené výšky v upravenom rozpočte. Znamená to, že 
položka bola rozpočtovaná voľne tzn. bez rozpisu z čoho sa skladá  objem 897 000 Eur bez zastupiteľstva? Predpokladám 
že nie a tak v tabuľke chýba schválená rozpočtovaná čiastka. Inak by to znamenalo porušenie rozpočtovej disciplíny a 
rozpočtových pravidiel. Prosím o odpoveď. 
 

Uznesenie č. 2/9/2021  

 
Komisia legislatívy, financií, mandátovej a kontroly odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-
Devínska Nová Ves zobrať na vedomie informáciu o prehľade plnenia rozpočtu Mestskej časti Bratislava-Devínska Nová 
Ves  
za 1. polrok 2021 
 

Hlasovanie 
 

Za: Proti: Zdržal sa: Prijatie 
uznesenia 

 6 0 3 áno 

Uznesenie bolo prijaté. 
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K bodu 3              Rozpočtové opatrenia č. 3 k schválenému rozpočtu mestskej časti Bratislava-Devínska Nová 

Ves na rok 2021 

Z obsahu diskusie: bez diskusie 
 

Uznesenie č. 3/9/2021  

 
Komisia legislatívy, financií, mandátovej a kontroly odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-
Devínska Nová Ves  
schváliť  
rozpočtové opatrenia č. 3 k schválenému rozpočtu mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves na rok 2021 v 
nasledovnom znení: 
1. zvýšením príjmov na položke: 
- 223 (Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb), položka 223001 (Poplatky – ostatné) vo výške 
58 099,11 €, 
 
a zároveň zvýšením výdavkov na položkách: 
- Program 1 (Všeobecné verejné služby), podprogram 1 (Výdavky verejnej správy), prvok 1 (Miestny úrad, riadenie a 
kontrola), položka 610 (Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania) vo výške 1 500,00 €, 
- Program 8 (Šport), podprogram 1 (Športové areály), prvok 1 (Prevádzka športovísk), položka 600 (BT – DNV ŠPORT 
s.r.o.) vo výške 27 014,11 €, 
- Program 1 (Všeobecné verejné služby), podprogram 1 (Výdavky verejnej správy), prvok 1 (Miestny úrad, riadenie a 
kontrola), položka 630 (Rutinná a štandardná údržba – prevádzkove stroje, prístroje) vo výške 3 500,00 €, 
- Program 1 (Všeobecné verejné služby), podprogram 1 (Výdavky verejnej správy), prvok 1 (Miestny úrad, riadenie a 
kontrola), položka 630 (Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie) vo výške 4 000,00 €, 
- Program 1 (Všeobecné verejné služby), podprogram 3 (Služby občanom), prvok 1 (Matrika), položka 630 (Tovary a 
služby) vo výške 20,00 €, 
- Program 1 (Všeobecné verejné služby), podprogram 3 (Služby občanom), prvok 3 (Územné rozhodovanie a stavebný 
poriadok – Stavebný úrad), položka 630 (Tovary a služby) vo výške 600,00 €, 
- Program 2 (Životné prostredie), podprogram 5 (Prenesený výkon štátnej správy – rybárske lístky, výrub drevín), prvok 
1 (Vydávanie lístkov a povolení na výrub drevín), položka 610 (Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné 
vyrovnania) vo výške 12 050,00 €, 
- Program 2 (Životné prostredie), podprogram 5 (Prenesený výkon štátnej správy – rybárske lístky, výrub drevín), prvok 
1 (Vydávanie lístkov a povolení na výrub drevín), položka 620 (Poistné a príspevok do poisťovní) vo výške 4 950,00 €, 
- Program 2 (Životné prostredie), podprogram 5 (Prenesený výkon štátnej správy – rybárske lístky, výrub drevín), prvok 
1 (Vydávanie lístkov a povolení na výrub drevín), položka 630 (Tovary a služby) vo výške 150,00 €, 
- Program 3 (Komunikácie a doprava), podprogram 4 (Prenesený výkon štátnej správy), prvok 1 (Zvláštne užívanie 
komunikácií), položka 630 (Tovary a služby) vo výške 180,00 €, 
- Program 6 (Ochrana a bezpečnosť), podprogram 2 (Požiarna ochrana), prvok 1 (Ochrana pred požiarmi), položka 630 
(Školenia, kontroly, revízie, opravy) vo výške 3 000,00 €, 
- Program 6 (Ochrana a bezpečnosť), podprogram 2 (Požiarna ochrana), prvok 2 (Dobrovoľný hasičský zbor obce – DHZO) 
položka 630 (Tovary a služby) vo výške 135,00 €, 
- Program 9 (Sociálne služby), podprogram 2 (Opatrovateľská služby), prvok 1 (Opatrovateľská služby v domácnosti 
občana), položka 630 (Tovary a služby) vo výške 1 000,00 €, 
 
2. zvýšením príjmov na položke: 
- 311 (Tuzemské bežné granty), položka 311 (Bežné granty – Dary), vo výške 3 000,00 €, 
 
a zároveň zvýšením výdavkov na položke: 
- Program 6 (Ochrana a bezpečnosť), podprogram 2 (Požiarna ochrana), prvok 2 (Dobrovoľný hasičský zbor obce – DHZO) 
položka 630 (Tovary a služby) vo výške 3 000,00 €, 
 
3. zvýšením príjmov na položke: 
- 312 (Bežné transfery zo štátneho rozpočtu), položka 312012 (Na matriku) vo výške 1 814,66 €, 
 
a zároveň zvýšením výdavkov na položkách: 
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- Program 1 (Všeobecné verejné služby), podprogram 3 (Služby občanom), prvok 1 (Matrika), položka 610 (Mzdy, platy, 
služobné príjmy a ostatné vyrovnania) vo výške 1 200,00 €, 
- Program 1 (Všeobecné verejné služby), podprogram 3 (Služby občanom), prvok 1 (Matrika), položka 620 (Poistné 
a príspevok do poisťovní) vo výške 400,00 €, 
- Program 1 (Všeobecné verejné služby), podprogram 3 (Služby občanom), prvok 1 (Matrika), položka 630 (Tovary a 
služby) vo výške 214,66 €, 
 
4. zvýšením príjmov na položke:  
- 312 (Bežné transfery zo štátneho rozpočtu), položka 312012 (Na rozvoj školstva – ZŠ nenormatívne) vo výške 15 290,00 
€, 
 
a zároveň zvýšením výdavkov na položkách: 
- Program 4 (Vzdelávanie), podprogram 2 (Základne školy), prvok 1 (Základná škola Ivana Bukovčana – nižšie sekundárne 
vzdelávanie), položka 641 (Bežný transfer zo ŠR - nenormatívne) vo výške 6 758,00 €, 
- Program 4 (Vzdelávanie), podprogram 2 (Základne školy), prvok 2 (Základná škola Pavla Horova – primárne vzdelávanie 
s bežnou starostlivosťou), položka 641 (Bežný transfer zo ŠR - nenormatívne) vo výške 5 209,00 €, 
- Program 4 (Vzdelávanie), podprogram 2 (Základne školy), prvok 1 (Základná škola Pavla Horova – nižšie sekundárne 
vzdelávanie), položka 641 (Bežný transfer zo ŠR - nenormatívne) vo výške 3 323,00 €, 
 
5. zvýšením príjmov na položke: 
- 312 (Bežné transfery zo štátneho rozpočtu), položka 312012 (Na ochranu prírody a krajiny) vo výške 76,53 €, 
 
a zároveň zvýšením výdavkov na položke: 
- Program 2 (Životné prostredie), podprogram 5 (Prenesený výkon štátnej správy – rybárske lístky, výrub drevín), prvok 
1 (Vydávanie lístkov a povolení na výrub drevín), položka 610 (Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné 
vyrovnania) vo výške 76,53 €, 
 
6. zvýšením príjmov na položke: 
- 312 (Bežné transfery zo štátneho rozpočtu), položka 312012 (Na PVŠS – sčítanie obyvateľstva) vo výške 19 774,18 €,  
 
a zároveň zvýšením výdavkov na položkách:  
- Program 1 (Všeobecné verejné služby), podprogram 1 (Výdavky verejnej správy), prvok 1 (Miestny úrad, riadenie a 
kontrola), položka 630 (Energie (el. energia, plyn, teplo)) vo výške 5 500,00 €, 
- Program 1 (Všeobecné verejné služby), podprogram 1 (Výdavky verejnej správy), prvok 1 (Miestny úrad, riadenie a 
kontrola), položka 630 (Interiérové vybavenie) vo výške 95,96 €, 
- 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 5 796,00 €, 
- Program 1 (Všeobecné verejné služby), podprogram 1 (Výdavky verejnej správy), prvok 1 (Miestny úrad, riadenie a 
kontrola), položka 630 (Propagácia, reklama a inzercia) vo výške 2 069,40 €, 
- Program 1 (Všeobecné verejné služby), podprogram 1 (Výdavky verejnej správy), prvok 1 (Miestny úrad, riadenie a 
kontrola), položka 630 (Všeobecné služby) vo výške 6 312,82 €, 
 
7. zvýšením príjmov na položke: 
- 312 (Bežné transfery zo štátneho rozpočtu), položka 312001 (Na celoplošné testovanie) vo výške 34 105,00 €, 
 
a zároveň zvýšením výdavkov na položke: 
 - 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 34 105,00 €, 
8. zvýšením príjmov na položke: 
- 230 (Kapitálové príjmy), položka 233001 (Príjem z predaja pozemkov) vo výške 4 963,00 €, 
 
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 4 963,00 €, 
 
9. zvýšením príjmov na položke: 
- 321 (Granty), položka (Rekonštrukcie MŠ a ZŠ) vo výške 45 000,00 €, 
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a zároveň zvýšením výdavkov na položke: 
- Program 8 (Šport), podprogram 1 (Športové areály), prvok 6 (Ostatné športoviská), položka 700 (KV – Ostatné 
športoviská) vo výške 45 000,00 €, 
 
10. zvýšením príjmov na položke: 
- 321 (Granty), položka 322001 (Zo štátneho rozpočtu - ostatné) vo výške 18 500,00 €, 
 
a zároveň zvýšením výdavkov na položke: 
- Program 2 (Životné prostredie), podprogram 4 (Údržba verejných priestranstiev), prvok 2 (Čistenie verejných 
priestranstiev), položka 700 (KV – Denova – Nákup techniky) vo výške 18 500,00 €, 
 
11. presun výdavkov z položky: 
- Program 1 (Všeobecné verejné služby), podprogram 1 (Výdavky verejnej správy), prvok 1 (Miestny úrad, riadenie a 
kontrola), položka 700 (KV – nákup dopravných prostriedkov) vo výške 50 000,00 €, 
- Program 1 (Všeobecné verejné služby), podprogram 1 (Výdavky verejnej správy), prvok 1 (Miestny úrad, riadenie a 
kontrola), položka 700 (KV – Park Charkovská) vo výške 50 000,00 €, 
 
na položku: 
- Program 2 (Životné prostredie), podprogram 4 (Údržba verejných priestranstiev), prvok 2 (Čistenie verejných 
priestranstiev), položka 700 (KV – Denova – Nákup techniky) vo výške 100 000,00 €, 
 
11. presun výdavkov z položky: 
- 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 2 985,89 €, 
 
na položku: 
- Program 8 (Šport), podprogram 1 (Športové areály), prvok 1 (Prevádzka športovísk), položka 600 (BT – DNV ŠPORT 
s.r.o.) vo výške 2 985,89 €.  
 

Hlasovanie 
 

Za: Proti: Zdržal sa: Prijatie 
uznesenia 

 8 0 1 áno 

Uznesenie bolo prijaté. 
 

K bodu 4             Stanovisko Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves k Návrhu 

všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy o zákaze prevádzkovania 

hazardných hier na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy počas dní 

ustanovených týmto VZN č. ..../2021 z ............2021 

Z obsahu diskusie:  

p. Janatová- variant 2 súhlasím s podmienkou upravenia sviatkov počas ktorých bude zakázaný hazard a to nasledovne: 
Veľkonočný piatok, sobota, nedeľa, pondelok., 29.8. , 1.9.,  15.9., 1.11., 17.11., 24.12.,25.12.,26.12. predpokladám, že 
uvedený dátum 2.11. bol omylom namiesto 17.11. 
p. Marčák- A2: som za; pripomienky - ustanovené dni rozšíriť aj o piatky, soboty, nedele a všetky dni prac. Pokoja 
 

Uznesenie č. 4/9/2021  

 
Komisia legislatívy, financií, mandátovej a kontroly odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-
Devínska Nová Ves  
s ú h l a s i ť 
s návrhom Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o zákaze prevádzkovania 
hazardných hier na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy počas dní ustanovených týmto všeobecne 
záväzným nariadením č. .../2021 z ......2021  
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Hlasovanie 
 

Za: Proti: Zdržal sa: Prijatie 
uznesenia 

 7 1 1 áno 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

 
Uznesenie č. 5/9/2021  

Komisia legislatívy, financií, mandátovej a kontroly odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-
Devínska Nová Ves  
p o ž i a d a ť  
starostu mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves doručiť uznesenie miestneho zastupiteľstva týkajúceho sa 
stanoviska k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o zákaze 
prevádzkovania hazardných hier na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy počas dní ustanovených 
týmto všeobecne záväzným nariadením č. .../2021 z ......2021 v lehote do 24.09.2021. 
 

Hlasovanie 
 

Za: Proti: Zdržal sa: Prijatie 
uznesenia 

 7 0 0 áno 

Uznesenie bolo prijaté. 
 

K bodu 5              Návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok 

Z obsahu diskusie:  
p. Žatko- (upozorňujem na preklep v dôvodovej správe: "rozhodnutie č. 2010/1225/D-17/PL zo dňa 22.11.2020" 
 

Uznesenie č. 6/9/2021  

 
Komisia legislatívy, financií, mandátovej a kontroly odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-
Devínska Nová Ves  
schváliť trvalé upustenie od vymáhania nasledovných pohľadávok mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves, vrátane 
príslušenstva:  
 
(i) na základe vykonateľného exekučného titulu - Rozhodnutie č. 2010/1225/D-17/PL zo dňa 22.11.2010, ktorý vydala 
mestská časť Bratislava-Devínska Nová Ves a na základe Upovedomenia o začatí exekúcie, ktorý vydal Exekútorský úrad 
Košice, Moyzesova 34, 040 01 Košice, súdny exekútor JUDr. Denisa Regináčová Mihalová sp. zn EX 81/2011-16 v 
exekučnej veci oprávneného: Mestská časť Bratislava-Devínska Nová Ves, Novoveská 17/A, 843 10 Braislava, IČO: 00 603 
392 proti povinnému: LITES, s.r.o., Jána Poničana 9, 841 07 Bratislava, IČO: 44 043 295 zo dňa 05.05.2011 nasledovne: 

• istina v sume 33.000,00 EUR 

• trovy právneho zastúpenia v exekúcii v sume 501,11 EUR; 
 
(ii) na základe vykonateľného exekučného titulu - Rozhodnutie č. 3034/2011 zo dňa 07.04.2011, ktorý vydala mestská 
časť Bratislava-Devínska Nová Ves a na základe exekučného príkazu, ktorý vydal Exekútorský úrad Bratislava, 
Podunajská 23/D, 821 06 Bratislava,  súdny exekútor Mgr. Miloš Dubovec sp. zn. EX 1547/2011 v exekučnej veci 
oprávneného: Mestská časť Bratislava-Devínska Nová Ves, Novoveská 17/A, 843 10 Braislava, IČO: 00 603 392 proti 
povinnému: LITES, s.r.o., Jána Poničana 9, 841 07 Bratislava, IČO: 44 043 295 zo dňa 30.03.2012 nasledovne: 

• istina v sume 300,00 EUR 

• súdny poplatok za vydanie poverenia v sume 16,50 EUR; 
 
(iii) na základe vykonateľného exekučného titulu - Rozhodnutie č. 3170/2011 zo dňa 21.04.2011, ktorý vydala mestská 
časť Bratislava-Devínska Nová Ves a na základe Upovedomenia o začatí exekúcie, ktorý vydal Exekútorský úrad 
Bratislava, Podunajská 23/D, 821 06 Bratislava,  súdny exekútor Mgr. Miloš Dubovec sp. zn. EX 1548/2011-4 v exekučnej 
veci oprávneného: Mestská časť Bratislava-Devínska Nová Ves, Novoveská 17/A, 843 10 Braislava, IČO: 00 603 392 proti 
povinnému: LITES, s.r.o., Jána Poničana 9, 841 07 Bratislava, IČO: 44 043 295 zo dňa 04.01.2012 nasledovne: 

• istina v sume 400,00 EUR 
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• súdny poplatok za vydanie poverenia v sume 16,50 EUR; 
 
(iv) na základe vykonateľného exekučného titulu - Rozhodnutie č. 2727/2011 zo dňa 21.04.2011 , ktorý vydala mestská 
časť Bratislava-Devínska Nová Ves a na základe Upovedomenia o začatí exekúcie, ktorý vydal Exekútorský úrad 
Bratislava, Podunajská 23/D, 821 06 Bratislava,  súdny exekútor Mgr. Miloš Dubovec sp. zn. EX 1549/2011-2 v exekučnej 
veci oprávneného: Mestská časť Bratislava-Devínska Nová Ves, Novoveská 17/A, 843 10 Braislava, IČO: 00 603 392 proti 
povinnému: LITES, s.r.o., Jána Poničana 9, 841 07 Bratislava, IČO: 44 043 295 zo dňa 04.01.2012 nasledovne: 

• istina v sume 500,00 EUR 

• súdny poplatok za vydanie poverenia v sume 16,50 EUR; 
 
(v) na základe vykonateľného exekučného titulu – Rozsudok sp. zn. 24C/136/2012-64, zo dňa 05.04.2013, ktorý vydal 
Okresný súd Bratislava IV a na základe Upovedomenia o začatí exekúcie, ktorý vydal Exekútorský úrad Bratislava, 
Opletalova 96, 841 07 Bratislava, súdny exekútor JUDr. Hana Cibulková sp. zn. EX 441/16 v exekučnej veci oprávneného: 
Mestská časť Bratislava-Devínska Nová Ves, Novoveská 17/A, 843 10 Braislava, IČO: 00 603 392 proti povinnému: 
Dagmar Matúšek, rod. Rejžeková, Jána Poničana 6111/1, 841 08 Bratislava, r.č. 835924/6071 zo dňa 06.12.2018 
nasledovne: 

• istina v sume 528,00 EUR 

• trovy konania v sume 37,10 EUR 

• súdny poplatok za vydanie poverenia v sume 16,50 EUR; 
 
a ich odpis z účtovnej evidencie. 

 
 

Hlasovanie 
 

Za: Proti: Zdržal sa: Prijatie 
uznesenia 

 5 2 2 áno 

Uznesenie bolo prijaté. 
 

K bodu 6              Informácia o vzdaní sa mandátu poslanca p. Z. Smolinského 

 
Z obsahu diskusie: bez diskusie 
 

Uznesenie č. 7/9/2021  

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

1. zánik poslaneckého mandátu p. Zoroslava Smolinského podľa § 25 ods. 2 písm. c) zákona SNR č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,  

2. oznámenie starostu mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves o zániku mandátu poslanca Miestneho 
zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves a o nastúpení náhradníka  

 

Hlasovanie 
 

Za: Proti: Zdržal sa: Prijatie 
uznesenia 

 9 0 0 áno 

Uznesenie bolo prijaté. 
 

K bodu 7              Návrh na schválenie odmien členom komisií - neposlancom za I. polrok 2021 

Z obsahu diskusie:  
 
 
 

Uznesenie č. 8/9/2021  
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Komisia legislatívy, financií, mandátovej a kontroly odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-
Devínska Nová Ves  
schváliť odmeny členom komisií- neposlancom za I. polrok 2021 nasledovne:  

 

  

Názov komisie 
Počet 

účastí na 

komisii 

Odmena za 

účasť na 

jednej komisii 

Výška 

odmeny za I. 

polrok 2021 

v € 
Meno a Priezvisko 

  
Komisia legislatívy, financií, mandátovej a 

kontroly 
      

1 Griger Jozef 2 25 50 

2 Marčák Peter 4 25 100 

3 Maruščák Igor 5 25 125 

4 Mráz Vladimír 3 25 75 

  spolu 14 25 350 

  Komisia výstavby a životného prostredia       

5 Brídzik Rudolf 2 25 50 

6 Gašparík Michal 0 25 0 

7 Guliš Peter 2 25 50 

8 Hirländer Ivan 2 25 50 

9 Kočvara Vladimír 2 25 50 

10 Kopačka Pavol 2 25 50 

11 Miler Milan 1 25 25 

12 Pokorný Fridrich 0 25 0 

  spolu 11 25 275 

  Komisia sociálna, bytová a zdravotná       

13 Čeplíková Viera 4 25 100 

14 Čurda Michal 2 25 50 

15 Lipková Daniela 4 25 100 

16 Švandová Jana 4 25 100 

  spolu 14 25 350 

  Komisia školstva, mládeže a vzdelávania       

17 Polčic Peter 2 25 50 

18 Daneková Miroslava 2 25 50 

19 Kmeťová Anna 1 25 25 

20 Kramplová Marcela 0 25 0 

21 Németová Lenka 1 25 25 

22 Paulovičová Marcela 2 25 50 

23 Tvarožek Štefan 0 25 0 

  spolu 8 25 200 

  Komisia športu a kultúry       
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24 Duraj Mikuláš 0 25 0 

25 Horný Andrej 0 25 0 

26 Klačka Jozef 0 25 0 

27 Krížik Martin 0 25 0 

28 Magula Milan 0 25 0 

29 Mozsi Roman 1 25 25 

30 Ozdín Daniel 1 25 25 

31 Petrová Ľubomíra 1 25 25 

32 Raškovič (Zlochová) Lenka 1 25 25 

  spolu 4 25 100 

  
Komisia na ochranu verejného poriadku, dopravy 

a parkovacej politiky 
      

33 Candrák Radko * 4 0 0 

34 Mošať Milan 2 25 50 

35 Rehánková Ľuba 4 25 100 

36 Glatz Metod 3 25 75 

37 Pečenka Stanislav 4 25 100 

38 Goldstein Pavol 4 25 100 

  spolu 21 25 425 

  SPOLU      1700 

 

Hlasovanie 
 

Za: Proti: Zdržal sa: Prijatie 
uznesenia 

 8 0 1 áno 

Uznesenie bolo prijaté. 
 
 

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

členov komisií miestneho zastupiteľstva 
 
Z obsahu diskusie: bez diskusie 

Uznesenie č. 9/9/2021  

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

1.            zobrať na vedomie vzdanie sa členstva v Komisii výstavby a životného prostredia p. Michala Gašparíka 
2.      zmeniť UMZ č. 37/2/2019  v bode 1, v ktorom sa určuje počet členov komisií nasledovne: 2. Komisia výstavby a 
životného prostredia: 11 členov 
 

Hlasovanie 
 

Za: Proti: Zdržal sa: Prijatie 
uznesenia 

 8 0 1 áno 

 
Uznesenie bolo prijaté. 
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K bodu 9              Schválenie nájmu poľnohospodárskych pozemkov o celkovej výmere 69 534 m² Družstvu 

podielnikov Devín 

Z obsahu diskusie:  
p. Janatová- som za, ale s doplnením výpovednej doby v zmluve t.j. aby bolo možné zmluvu vypovedať, ak by sme 
niektorý pozemok potrebovali využiť skôr ako uplynie  5 ročná doba nájmu 
 
 

Uznesenie č. 10/9/2021  

 
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  prenájom častí poľnohospodárskych pozemkov nachádzajúcich sa v okrese 
Bratislava IV, obci  Bratislava – m.č. Devínska  Nová Ves, k. ú. Devínska Nová, a to : 
      A. pozemkov  registra  „E“  KN  vo  vlastníctve  hlavného  mesta  SR  Bratislavy  v  správe   
          mestskej  časti  Bratislava-Devínska  Nová  Ves  na  základe  zverovacieho  protokolu  č.  
         91/91 zo dňa 30.9.1991: 

- parc. č. 3074, druh   pozemku   ostatná  plocha,  výmera  2 145  m2, vlastnícky  podiel   
  z výmery pre nájom 1 711 m2, zapísaný na liste vlastníctva č. 4172,    
- parc. č. 3102, druh   pozemku   ostatná  plocha,  výmera  936  m2, vlastnícky  podiel   
  z výmery pre nájom 936 m2, zapísaný na liste vlastníctva č. 4172,    
- parc. č. 3163,  druh   pozemku   orná  pôda,  výmera  3 525  m2,  vlastnícky   podiel     
  z výmery pre nájom 1 188 m2, zapísaný na liste vlastníctva č. 4172,    
- parc. č. 3179, druh   pozemku   ostatná  plocha,  výmera  3 900  m2, vlastnícky  podiel   
  z výmery pre nájom 3 700 m2, zapísaný na liste vlastníctva č. 4172,    
- parc. č. 3234, druh   pozemku   ostatná  plocha,  výmera  464  m2, vlastnícky  podiel   
  z výmery pre nájom 464 m2, zapísaný na liste vlastníctva č. 4172,    
- parc. č. 5899, druh   pozemku   trvalý trávnatý porast,  výmera  23 959  m2, vlastnícky   
  podiel z výmery pre nájom 18 194 m2, zapísaný na liste vlastníctva č. 4172,    
- parc. č. 5901, druh   pozemku   trvalý trávnatý porast,  výmera  9 448  m2, vlastnícky   
  podiel z výmery pre nájom 8 784 m2, zapísaný na liste vlastníctva č. 4172, 
- parc. č. 5902, druh   pozemku   trvalý trávnatý porast,  výmera  4 985  m2, vlastnícky                                                                                        
  podiel z výmery pre nájom 4 534 m2, zapísaný na liste vlastníctva č. 4172, 
- parc. č. 5903, druh   pozemku   ostatná  plocha,  výmera  2 351  m2, vlastnícky  podiel   
  z výmery pre nájom 465 m2, zapísaný na liste vlastníctva č. 4172,  
- parc. č. 5904, druh   pozemku   vodná  plocha,  výmera  3 607  m2, vlastnícky  podiel   
  z výmery pre nájom 3 379 m2, zapísaný na liste vlastníctva č. 4172,   
- parc. č. 5905, druh   pozemku   vodná  plocha,  výmera  15 181  m2, vlastnícky  podiel   
  z výmery pre nájom 14 740 m2, zapísaný na liste vlastníctva č. 4172, 
- parc. č. 3104/1, druh   pozemku   ostatná  plocha,  výmera  1 676  m2, vlastnícky  podiel   
  z výmery pre nájom 1 676 m2, zapísaný na liste vlastníctva č. 4172, 
- parc. č. 3105/1, druh   pozemku   ostatná  plocha,  výmera  1065 m2, vlastnícky  podiel   
  z výmery pre nájom 447 m2, zapísaný na liste vlastníctva č. 4172,  
- parc. č. 3105/2, druh   pozemku   ostatná  plocha,  výmera  323  m2, vlastnícky  podiel   
  z výmery pre nájom 288 m2, zapísaný na liste vlastníctva č. 4172, 
- parc. č. 3213/3, druh   pozemku   trvalý trávnatý porast,  výmera  1 734  m2, vlastnícky     
  podiel z výmery pre nájom 1 700 m2, zapísaný na liste vlastníctva č. 4172,  
- parc. č. 3226/2, druh   pozemku   ostatná  plocha,  výmera  1 511  m2, vlastnícky  podiel   
  z výmery pre nájom 533 m2, zapísaný na liste vlastníctva č. 4172,  
- parc. č. 3227/1, druh   pozemku   ostatná  plocha,  výmera  2 897  m2, vlastnícky  podiel   
  z výmery pre nájom 1 474 m2, zapísaný na liste vlastníctva č. 4172, 
- parc. č.  3226/22,  druh   pozemku   ostatná   plocha,  výmera  2 716 m2, vlastnícky    
  podiel z výmery pre nájom 2 716 m2, zapísaný na liste vlastníctva č. 4172,  
- parc. č.  1478,  druh   pozemku   trvalý  trávnatý   porast,   výmera  366  m2, vlastnícky   
  podiel z výmery pre nájom 140 m2, zapísaný na liste vlastníctva č. 4512, 
 

    B. pozemku  registra „C“ KN  vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislava, v správe mestskej  
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        časti Bratislava-Devínska Nová Ves na základe zverovacieho protokolu č. 91/91 zo dňa  
        30.9.1991: 
            - parc. č. 2791/11,  druh   pozemku   orná  pôda,  výmera  2 441  m2,  vlastnícky  podiel  
              z výmery pre nájom 2441 m2, zapísaný na liste vlastníctva č. 4172, 

   
pre Družstvo podielnikov Devín, IČO:00 190 802, so sídlom Čsl. Tankistov 300/A, 843 53 Bratislava,  na dobu určitú  5 
rokov, počnúc dňom nadobudnutia účinnosti nájomnej zmluvy za cenu 59,26 €/hektár/rok, čo pri prenajatej výmere 
69 534,00 m2 predstavuje ročné nájomné v hodnote 412,06 €, z dôvodu vykonávania poľnohospodárskej činnosti na 
prenajatých pozemkoch a obhospodarovania ich v súlade s podmienkami správnej farmárskej praxe. 
 
Nájomná zmluva bude s nájomcom podpísaná do 60 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. 
 

Hlasovanie 
 

Za: Proti: Zdržal sa: Prijatie 
uznesenia 

 7 0 2 áno 

Uznesenie bolo prijaté. 
 

K bodu 10             Darovanie záhradného traktora Solo by AL-KO T 23 s kosiacim zariadením a 

príslušenstvom z dôvodu hodného osobitného zretaľa  DNV šport s.r.o. 
 
Z obsahu diskusie: bez diskusie 

Uznesenie č. 11/9/2021  

 
Komisia legislatívy, financií, mandátovej a kontroly odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-
Devínska Nová Ves  
schváliť z dôvodu hodného osobitného zreteľa darovanie záhradného traktora Solo by AL-KO T23-125,6 HD V2 žaciec 
105 s kosiacim zariadením a príslušenstvom v obstarávacej cene 4 290,00 EUR  organizácii DNV ŠPORT, spol. s r.o. 
Vápencová 34, 841 07 Bratislava, IČO : 35 919 264. 

 
Darovacia zmluva bude  podpísaná do 30 dní od schválenia uznesenia v Miestnom zastupiteľstve mestskej časti 
Bratislava Devínska Nová Ves. V prípade, že darovacia zmluva nebude v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenia 
stráca platnosť.  

 
 

Hlasovanie 
 

Za: Proti: Zdržal sa: Prijatie 
uznesenia 

 9 0 0 áno 

Uznesenie bolo prijaté. 
 

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

k 30.6.2021 
 
Z obsahu diskusie:  
p. Mráz- S prihliadnutím na pripomienku v bode 1 Hlasujem: ZDRŽIAVAM SA 
 

Uznesenie č. 12/9/2021  

 
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 
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Hlasovanie 
 

Za: Proti: Zdržal sa: Prijatie 
uznesenia 

 6 0 3 áno 

Uznesenie bolo prijaté. 
 
 

K bodu 12         Rôzne 

 
Z obsahu diskusie:   
p. Mráz- Podávam podnet na zváženie zasadania komisie prezentačné z dôvodov ktoré som už uvádzal tzn. hlavne 
majetkové a finančné materiály vyžadujúce diskusiu všetkých členov komisie a až potom následné hlasovanie. 
p. Tešovič- k požiadavke, aby sa stretnutia našej komisie konali prezenčne, sa rád pripojím, ak to dovolí situácia, ale 
problémom je, že komisia nebola uznášania schopná ani online, kde sme mohli kľudne diskutovať a preto bolo potrebné 
uskutočniť toto per rollam hlasovanie. 

 
 

 Titul., meno a priezvisko Podpis 

Zapísala  
(gestor komisie) 

 
Mgr. Erika Labašková 
 

 
 

 
Predseda komisie 

 
Mgr. Rastislav Tešovič 
 

 
 

 


