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

 

Zápisnica zo zasadnutia komisie zo dňa 08. septembra 2020 
 

Miesto zasadnutia videokonferencia  

Začiatok  16:30  hod. 

Ukončenie 18:50  hod. 
Prítomní Mgr. Rastislav Tešovič, Mgr. Lenka Hlaváčová, Mgr. Beata Janatová, Bronislava 

Kraváriková, Jozef Griger, Igor Maruščák 

 
 

I. 
Úvod 

 
Úvodom predseda komisie p. Rastislav Tešovič privítal prítomných členov komisie ako aj starostu mestskej časti, 
hostí p. Máriu Koprdovú a p. Moniku Dargajovú a konštatoval, že je prítomných 6 členov komisie, t. j. komisia  je 
uznášaniaschopná. Jeden člen komisie – p. Mráz ospravedlnil vopred svoju neúčasť. Následne sa členovia komisie 
rozhodli prerokovať jednotlivé body podľa navrhnutého programu. Predseda komisie viedol rokovanie komisie 
podľa nasledovného programu: 
 
 

Por. 
číslo 

Názov bodu programu 

1.  Otvorenie a schválenie programu zasadnutia komisie 

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

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

4.  Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu MČ BA-DNV na rok 2020 

5.  Spolufinancovanie sanácie podmáčania suterénu budovy bývalej ZŠ Charkovská 1 

6.  Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves č. 

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

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

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

ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava–Devínska Nová Ves 

č. 5/2014 zo dňa 15.12.2014 v znení Všeobecne záväzného nariadenia č. 13/2015 zo dňa 04.11.2015 o 

miestnych daniach na území Mestskej časti Bratislava–Devínska Nová Ves. 
8.  Návrh VZN MČ BA-DNV, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov na území mestskej 

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

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

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

komisií miestneho zastupiteľstva 
10.  Návrh na zmenu štatútu miestnych novín mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves 

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

Bratislava 
12.  Rozhodnutie vo veci ochrany verejného záujmu – Zoroslav Smolinský  

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

"C"KN parc. č. 467/1, 468 z dôvodu hodného osobitného zreteľa – p. Uhlár s manželkou 
14.  Schválenie spôsobu prevodu pozemku registra "C"KN parc. č. 465 a predaj pozemku  registra "C"KN 

parc. č. 465 z dôvodu hodného osobitného zreteľa – p. Trnovský 
15.  Schválenie spôsobu prevodu pozemku registra "C"KN parc. č. 1742/7 a predaj pozemku  registra 

"C"KN parc. č. 1742/7 z dôvodu hodného osobitného zreteľa – p. Mellner s manželkou 
16.  Informácia o stave a realizácii investičných akcií z rozpočtu MČ BA-DNV 

17.  Schválenie zámeru prenájmu nebytového priestoru v objekte športového areálu na Vápencovej ul. č. 
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34, súp. č. 6215 formou verejnej obchodnej súťaže a podmienky verejnej obchodnej súťaže k 

prenájmu NP 
18.  Prenájom nebytových priestorov podľa zverejnených zámerov 

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

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

21.  Návrh na zmenu začiatkov zasadnutí miestneho zastupiteľstva 

22.  Žiadosť o vykonanie kontroly dodržiavania interných predpisov 

23.  Stanoviská miestneho zastupiteľstva k návrhom VZN Bratislavy 

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

súvisiacich s prideľovaním vyhradených parkovacích miest 
25.  Rôzne 

 
 

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. 

 
 

Uznesenie č. 1/9/2020  
 

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 2                                     Prehľad plnenia rozpočtu za 1. polrok 2020 

 
Materiál uviedol : Mária Koprdová           
 
Z obsahu diskusie: Prednostka Miestneho úradu, p. Koprdová uviedla materiál, informovala prítomných, že 1. Polrok 
2020 bol pre mestskú časť priaznivý a očakávajú zo strany hlavného mesta SR Bratislavy krátenie financií. Starosta 
mestskej časti p. Krajčír následne požiadal predsedu komisie p. Tešoviča, aby uviedol, či má zo strany hl. mesta 
informáciu o krátení financií. Poslanec miestneho zastupiteľstva, p. Tešovič uviedol, že má informáciu o tom, že všetky 
financie ktoré majú byť zo strany hl. mesta krátené, by mali byť inou formou kompenzované. Dodal, že dane z príjmov 
nie sú uhrádzané v čase, v ktorom sa obvykle platia vzhľadom na schválený odklad a rovnaký princíp sa vzťahuje aj na 
dane z nehnuteľností, z dôvodu, že daňovníci sú oprávnení na splácanie v splátkach. Na magistráte hl. mesta SR 
Bratislava očakávajú doplatenie výpadku vo financiách v priebehu niekoľkých mesiacov a tieto by mali byť následne 
doplatené mestským častiam. P. Tešovič mal záujem sa informovať na magistráte hl. mesta o prejednávanej 
skutočnosti, avšak kompetentná osoba odišla na materskú dovolenku. Preto p. Tešovič navrhol, aby sa dohodlo 
stretnutie s riaditeľom finančnej sekcie, na ktorom sa zúčastní so starostom mestskej časti. Prednostka Miestneho 
úradu, p. Koprdová informovala prítomných, že mestská časť eviduje výpadok z príjmu z daní z nehnuteľností o 70% 
a p. Tešoviča sa dožadovala o poskytnutie informácie, či bude výpadok doplnený. Poslanec, p. Tešovič reagoval, že 
disponuje informáciou, že tak ako nabiehajú príjmy z daní, tak sú následne odosielané mestským častiam a výpadok by 
mal byť doplatený, avšak opäť apeloval na stretnutie na magistráte. Starosta mestskej časti k prerokovanej informácii 
uviedol, že podľa informácií od primátora hl. mesta bola daň z nehnuteľnosti už vo fáze prípravy materiálu zle 
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vypočítaná a vo všeobecnosti hl. mesto postupuje v rozpore s poskytnutými podkladmi. Nakoľko sa poskytnuté 
informácie jednotlivým stranám zo str. hl. mesta nezhodujú, starosta mestskej časti p. Krajčír sa s poslancom 
Tešovičom dohodli na stretnutí, ktoré majú absolvovať dňa 9.9.2020, nakoľko sa v daný deň koná zasadnutie Mestskej 
rady hl. mesta SR Bratislava. Poslanci následne hlasovali a p. Griger prejavil záujem vyjadriť sa k hlasovaniu. 
K uvedenému sa vyjadril, že sa zdržal hlasovania z dôvodu, že zo strany Miestneho úradu bolo prisľúbené, že sa bude 
predmetný materiál predkladať v editovateľnej podobe. Predseda komisie, p. Tešovič skonštatoval, že spracovatelia 
evidujú podnet a ďakuje za pripomienku. 
 
 

Uznesenie č. 2/9/2020  
 

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 2020. 
 
 
Prezentácia:  6 
 

Hlasovanie 
 

Za: Proti: Zdržal sa: Prijatie 
uznesenia 

 5 0 1 áno 

 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
 
 

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

 
Materiál uviedol : Mária Koprdová           
 
Z obsahu diskusie:  Prednostka Miestneho úradu, p. Koprdová komisiu informovala, že je potrebné zvýšiť výdavky na 
rekonštrukciu rybníka a rekonštrukciu klubu dôchodcov tak, že sa znížia kapitálové výdavky vyčlenené 
na rekonštrukciu terasy na ul. M. Marečka vo výške 10 000,- Eur a zároveň z rozpočtu pre príspevkovú organizáciu 
Denova vo výške 84 000 Eur. P. Maruščák sa dopytoval na dôvod zníženia kapitálových výdavkov vyčlenených práve na 
rekonštrukciu terasy. Podľa jeho názoru je nevyhnutnosť rekonštrukcie terasy vyššia ako nevyhnutnosť rekonštrukcie 
rybníka – práve táto rekonštrukcia by mala byť zo všetkých výdavkov na zadných priečkach. K uvedenému reagoval 
starosta mestskej časti, ktorý uviedol, že odhadovaná výška rekonštrukcie terasy je 880 000 Eur a suma 10 000 Eur je 
zanedbateľnou čiastkou. K presunu výdavkov vyčlenených na rekonštrukciu terasy na ul. M. Marečka došlo z dôvodu, 
že rekonštrukcia menovanej stavby je stále v procese stavebného konania a na stavbu nie je vydané stavebné 
povolenie a teda tento rok nedôjde k začatiu prác spojených s rekonštrukciou terasy. Naopak, na stavebnú činnosť 
spojenú s rekonštrukciou klubu dôchodcov je vydané právoplatné stavebné povolenie a vydanie stavebného povolenia 
na rekonštrukciu rybníka je vo finálnej fáze stavebného konania. Z vyššie uvedeného dôvodu je vhodné presunúť 
financie na projekty ktoré sú v danom čase realizovateľné. Pán Maruščák sa poďakoval starostovi mestskej časti za 
vysvetlenie a skonštatoval, že podporuje rekonštrukciu klubu dôchodcov. P. Tešovič uviedol, že projekt rekonštrukcie 
terasy na ul. M. Marečka bol vypracovaný za minulého vedenia, s ktorým neboli obyvatelia spokojní,  ten zdedilo 
predchádzajúce vedenie a ak sa nezačne s jeho realizáciou v dohľadnej budúcnosti, je možné, že projekt obdrží nové 
vedenie, čo je nevhodná a nehospodárna alternatíva. 
 
 

Uznesenie č. 3/9/2020  
 

Komisia legislatívy, financií, mandátovej a kontroly odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-
Devínska Nová Ves schváliť rozpočtové opatrenia č. 2 k schválenému rozpočtu mestskej časti Bratislava-Devínska Nová 
Ves v nasledovnom znení: 
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1. 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 184 000 €, 

a zároveň znížením výdavkov na položkách: 

- Program 2 (Životné prostredie), Podprogram 1 (Odpadové hospodárstvo), Prvok 1 (Odvoz a 

likvidácia všetkých druhov odpadu), Položka 700 (KV - objekty Denova) vo výške 84 000 €, 

- Program 5 (Bývanie a občianska vybavenosť), Podprogram 2 (Agenda - nebytové priestory), Prvok 

1 (Objekty určené na prenájom), Položka 700 (Rekonštrukcie terasy M. Marečka) - vo výške 100. 

000 €. 

 

2. zvýšením príjmov na položke: 

- 312012 Bežné transfery zo ŠR - Na rozvoj školstva - ZŠ vo výške 760 €, 

a zároveň zvýšením výdavkov na položkách: 

- Program 4 (Vzdelávanie), Podprogram 2 (Základné školy), Prvok 1 (ZŠ Ivana Bukovčana), Položka 

641 (Bežný transfer zo ŠR - normatívne) vo výške 520 €, 

- Program 4 (Vzdelávanie), Podprogram 2 (Základné školy), Prvok 2 (ZŠ Pavla Horova), Položka 641 

(Bežný transfer zo ŠR - normatívne) vo výške 240 €, 

 

3. zvýšením príjmov na položke: 

- 312012 - Bežné transfery zo ŠR - Na rozvoj školstva - ZŠ (nenormatívne) vo výške 56 068 €, 

a zároveň zvýšením 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 18 829 €, 

- Program 4 (Vzdelávanie), Podprogram 2 (Základné školy), Prvok 1 (ZŠ Ivana Bukovčana - nižšie sekundárne 
vzdelávanie), Položka 641 (Bežný transfer zo ŠR - nenormatívne) - vo výške 10 364 €, 

- Program 4 (Vzdelávanie), Podprogram 2 (Základné školy), Prvok 2 (ZŠ Pavla Horova - primárne vzdelávanie), Položka 
641 (Bežný transfer zo ŠR - nenormatívne) - vo výške 16 524,5 €, 

- Program 4 (Vzdelávanie), Podprogram 2 (Základné školy), Prvok 2 (ZŠ Pavla Horova - nižšie sekundárne vzdelávanie), 
Položka 641 (Bežný transfer zo ŠR - nenormatívne) - vo výške 10 350,5 €. 

 

4. zvýšením výdavkov na položke: 

- Program 4 (Vzdelávanie), Podprogram 2 (Základné školy), Prvok 1 (ZŠ Ivana Bukovčana - nižšie sekundárne 
vzdelávanie), Položka 640 (Bežný transfer pre ZŠ - asistent učiteľa) - vo výške 1240 €, 

a zároveň znížením výdavkov na položke: 

- Program 4 (Vzdelávanie), Podprogram 2 (Základné školy), Prvok 2 (ZŠ Pavla Horova - nižšie sekundárne vzdelávanie), 
Položka 640 (Bežný transfer pre ZŠ - asistent učiteľa) - vo výške 1240 €. 

 

5. zvýšením príjmov na položke: 

- 312012 Bežné transfery zo ŠR - Na rozvoj školstva - MŠ (predškolská výchova) vo výške 2786 €, 

a zároveň znížením príjmov na položke: 
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- 111003 Výnos dane z príjmov FO poukázaný územnej samospráve vo výške 2 786 €. 

 

6. zvýšením príjmov na položke 

- 312012 Bežné transfery zo ŠR - Na školský úrad vo výške 1604 €, 

a zároveň znížením výdavkov na položkách: 

- 111003 Výnos dane z príjmov FO poukázaný územnej samospráve vo výške 1 604 €. 

 

7. zvýšením príjmov na položke 

-312012 Bežné transfery zo ŠR - Na PVŠS - sčítanie obyvateľstva vo výške 28 712 €, 

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, služob. príjmy a ostatné vyrovnania) vo výške 17 801,44 €, 

- Program 1 (Všeobecné verejné služby), podprogram 1 (Výdavky verejnej správy), prvok 1 (Miestny úrad, riadenie a 
kontrola), položka 620 (Poistné a príspevok do poisťovní) vo výške 10 910,56 €. 

8. zvýšením výdavkov na položke: 

- Program 9 (Sociálne služby), podprogram 7 (Podpora neštátnych subjektov), prvok 1 (Dotácie spoločenským 
organizáciám), položka 640 (Bežné transfery) vo výške 1782 €, 

a zároveň znížením výdavkov na položke: 

- Program 2 (Životné prostredie), podprogram 6 (Aktivity v oblasti životného prostredia miestneho významu), prvok 1 
(Podpora organizácií v oblasti životného prostredia), položka 640 (Bežné transfery) vo výške 1782 €, 

 
Prezentácia:  6 
 

Hlasovanie 
 

Za: Proti: Zdržal sa: Prijatie 
uznesenia 

 5 1 0 áno 

 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
 

K bodu 4                     Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu MČ BA-DNV na rok 2020 
 
 
Materiál uviedol : Mária Koprdová           
 
Z obsahu diskusie:   
 
Mestská časť Bratislava-Devínska Nová Ves vyčlenila pre oblasť športu dotácie vo výške 30 000,- Eur, pre oblasť kultúry 
10 000,- Eur, pre sociálnu oblasť 7 782,- Eur a oblasť životného prostredia dotáciu nad 3 000,- Eur. Poslankyňa, p. 
Janátová doplnila, že sa výška poskytnutej dotácie sa znížila o ½ oproti výške poskytnutej za rok 2019 a zároveň sa 
suma vo výške 1 782 Eur presunula z oblasti životného prostredia do sociálnej oblasti aj vzhľadom na sťažené obdobie 
v súvislosti s ochorením COVID-19. Zo sociálnej oblasti tak bola dotácia poskytnutá všetkým žiadateľom, ktorí spĺňali 
podmienky a kritériá stanovené všeobecne záväzným nariadením o poskytovaní dotácií.  
 
Nakoľko sa jednalo o informatívny materiál, uznesenie k predmetnému bodu programu nebolo prijaté. 
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K bodu 5            Spolufinancovanie sanácie podmáčania suterénu budovy bývalej ZŠ Charkovská 1 

 
Materiál uviedol : Rastislav Tešovič           
 
Z obsahu diskusie:  Poslankyňa p. Janátová vyslovila otázku, či má mestská časť záujem podieľať sa na 
spolufinancovaní budovy, ktorú mestská časť vypožičala na dobu 30 rokov príspevkovej organizácii, ktorej 
zriaďovateľom je Slovenská republika. Recipročne sa vypožičiavateľ zaviazal vykonať investície, rekonštrukciu 
predmetu výpožičky. V jej priebehu však bolo zistené, že si rekonštrukcia žiada zvýšené náklady z dôvodu podmáčania 
suterénu budovy. Poslanec p. Tešovič vyjadril presvedčenie, že budova chátra. Vyslovil otázku, čo nám prinesie 
skutočnosť, že mestská časť vloží finančné prostriedky na sanáciu budovy a či ide o prioritu mestskej časti. Starosta na 
podnet predsedu komisie p. Tešoviča reagoval, že je za spolufinancovanie sanácie, nakoľko je budova vo vlastníctve 
mestskej časti a spolufinancovaním sa chráni vlastný majetok. Poslanec Tešovič reagoval, že ak by mestská časť vedela 
o potrebe vložiť finančné prostriedky v čase, kedy sa schvaľovala zmluva o výpožičke, rozhodnutie by nemuselo byť 
totožné. Poslankyňa p. Janátová reagovala, že o potrebe financovať sanáciu nemala vedomosť žiadna zo strán, táto 
systémová vada sa objavila až po začatí prác, nakoľko pri zbežnej obhliadke budovy nie je možné zistiť všetky vady 
budovy. Pani poslankyňa Janátová vyslovila názor, že je za to, aby sa určitou čiastkou prispelo na financovanie sanácie 
suterénu. Prednostka Miestneho úradu, p. Koprdová dodala, že vypožičiavateľ očakáva od mestskej časti, aby 
zrealizovala a financovala rekonštrukciu okolia predmetu výpožičky, avšak táto otázka je v súčasnosti predmetom 
rokovania. Starosta mestskej časti reagoval, že pokiaľ by sanáciu financovala výlučne mestská časť, išlo by o výrazne 
vyššiu finančnú čiastku, ktorá je v súčasnosti vo výške 50 000,- Eur, pokiaľ mestská časť prispeje 15 000,- Eur, zvyšok 
zafinancuje vypožičiavateľ, zhodnotíme a zachránime budovu, ktorá je vo vlastníctve mestskej časti za rádovo nižšie 
náklady. Poslanec p. Tešovič uviedol, že v roku 2016, kedy sa zmluva o výpožičke schvaľovala, vypožičiavateľ uviedol, 
že si je vedomý v akom stave sa nachádza predmet výpožičky. Poslankyňa Janátová reagovala, že v čase podpisu 
zmluvy o probléme žiada zo strán nevedela, a riešením by bola možnosť podpísania zmluvy, v zmysle ktorej by 
mestskej časti vypožičiavateľ poskytol priestory pre potreby mestskej časti. Starosta mestskej časti vyjadril spokojnosť 
s hľadaním kompromisného riešenia z dôvodu, aby nedošlo k nekvalitnej realizácii sanácie. Predseda komisie p. 
Tešovič vyjadril súhlas s návrhom poslankyne Janátovej, zároveň doplnil, že by bolo vhodné, aby mohla mestská časť 
odpisovať zhodnotenia vykonané na predmete výpožičky a aby zástupcovia mestskej časti boli prítomní na kontrolných 
dňoch. Pán Tešovič konštatoval, že by bolo vhodné preveriť právny základ spôsobu vyššie opísaného predmetu 
plnenia. Poslankyňa p. Kraváriková vyjadrila postreh, že celková finančná čiastka na sanáciu budovy nie je 50 000,- Eur, 
ale podľa podkladov predložených komisii, ide o sumu 71 000,- Eur. Pán Maruščák k prejednávanému bodu uviedol, že 
by išlo o nevýhodnú investíciu, investor musel rátať s investíciami na predmete výpožičky a možno by bolo vhodné 
zvážiť skončenie zmluvy o výpožičke. Poslankyňa Janátova k veci uviedla, že v takom prípade by bola mestská časť 
povinná vrátiť investíciu. Poslanec Tešovič potvrdil, že v prípade odstúpenia od zmluvy by sa musela vracať investícia. 
Poslankyňa Hlaváčová reagovala, že suma 15 000,- bude dobrá investícia a je možné, že vypožičiavateľ mestskej časti 
sám vráti za týchto okolností predmet výpožičky a mestská časť nebude povinná vrátiť zhodnotenie. Poslanec Tešovič 
súhlasil s daným názorom. Starosta mestskej časti k danému uviedol, že vypožičiavateľovi sa skončil nájom v iných 
priestoroch, momentálne nemajú kam ísť, preto pochybuje, že by iniciovali ukončenie zmluvy o výpožičke. Stav 
vykonaných investícií je oveľa vyšší, než môže mestská časť vynaložiť na rekonštrukciu budovy. Náklady na prevádzku 
sú energetický náročné (nová elektroinštalácia, kúrenie, strecha, vzduchotechnika, podlahy). Poslanec Tešovič vyslovil 
požiadavku na účasti poslancov na kontrolnom dni v budove. Starosta mestskej časti reagoval, že poverí kolegyne, aby 
zabezpečili stretnutie s riaditeľkou v predmete výpožičky. Po hlasovaní o návrhu poslanec Tešovič uviedol, že hlasoval 
za návrh s výkričníkom a otáznikom. 

 

Uznesenie č. 4/9/2020  
 

1. Komisia legislatívy, financií, mandátovej a kontroly odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-
Devínska Nová Ves schváliť spolufinancovanie sanácie podmáčania budovy a vlhnutia suterénnych priestorov 
budovy bývalej ZŠ Charkovská 1 vo výške 15.000,-  €, 

2. Podmienkou schválenia spolufinancovania sanácie podmáčania budovy a vlhnutia suterénnych priestorov budovy 
bývalej ZŠ Charkovská 1 vo výške 15.000,-  € bude uzatvorenie dohody medzi mestskou časťou Bratislava-
Devínska Nová Ves a vypožičiavateľom, predmetom ktorej bude oprávnenie mestskej časti Bratislava-Devínska 
Nová Ves odpisovať zhodnotenie vykonané na predmete výpožičky; oprávnenie mestskej časti Bratislava-
Devínska Nová Ves zúčastniť sa na kontrolných dňoch a zároveň povinnosť vypožičiavateľa v dostatočnom 
predstihu informovať požičiavateľa o termíne vykonania kontrolných dní; a zároveň oprávnenie mestskej časti 
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Bratislava-Devínska Nová Ves bezodplatne užívať predmet výpožičky pre kultúrno-spoločenské podujatia 
organizované mestskou časťou Bratislava-Devínska Nová Ves. 

 
Prezentácia:  6 
 

Hlasovanie 
 

Za: Proti: Zdržal sa: Prijatie 
uznesenia 

 5 1 0 nie 

 
Uznesenie nebolo prijaté. 
 
 

K bodu 6  Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Devínska Nová 
Ves č. .../2020,   ktorým  sa  schvaľuje  Prevádzkový  poriadok  pohrebiska  v  
mestskej  časti Bratislava-Devínska  Nová  Ves,  prevádzkovaného  
Rímskokatolíckou  cirkvou,  farnosť Bratislava-Devínska Nová Ves 

 
Materiál uviedol : Monika Dargajová           
 
Z obsahu diskusie:  Poslankyňa p. Janátová vyslovila požiadavku, aby sa do VZN doplnilo ochranné pásmo vo 
vzdialenosti 2 metre od hranice pohrebiska. P. Dargajová vysvetlila, že túto otázku bude schvaľovať mestské 
zastupiteľstvo hl. mesta SR Bratislava, ktorého zámerom je ponechať ochranné pásmo pohrebiska vo vzdialenosti 50 
metrov od hranice pohrebiska. Na poskytnutú informáciu reagovala p. Janátová požiadavkou na poslanca Tešoviča, 
aby na mestskom zastupiteľstve inicioval ochranné pásmo pohrebísk vo vzdialenosti 2 metre od hranice pohrebiska, 
nakoľko táto vzdialenosť je v záujme mestskej časti. 
 

Uznesenie č. 5/9/2020  
 

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. ..../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 

 6 0 0 áno 

 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
 

K bodu 7  Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti Bratislava-Devínska Nová 
Ves č. ..../2020, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej 
časti Bratislava–Devínska Nová Ves č. 5/2014 zo dňa 15.12.2014 v znení 
Všeobecne záväzného nariadenia č. 13/2015 zo dňa 04.11.2015 o miestnych 
daniach na území Mestskej časti Bratislava–Devínska Nová Ves. 

 
Materiál uviedol : Monika Dargajová           
 
Z obsahu diskusie:  Bez diskusie. 
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Uznesenie č.6/9/2020  
 

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. ..../2020, 
ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava–Devínska Nová Ves č. 5/2014 o 
miestnych daniach na území Mestskej časti Bratislava–Devínska Nová Ves zo dňa 15.12.2014 v znení Všeobecne 
záväzného nariadenia č. 13/2015 zo dňa 04.11.2015 v predloženom znení. 
 
Prezentácia:  6 
 

Hlasovanie 
 

Za: Proti: Zdržal sa: Prijatie 
uznesenia 

 6 0 0 áno 

 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
 

K bodu 8       Návrh VZN MČ BA-DNV, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov na 
území mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves, ktorým sa ruší a nahrádza 
VZN MČ BA-DNV č. 3/2015 zo dňa 05.05.2015, ktorým sa upravujú niektoré 
podmienky držania psov na území mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves 

 
Materiál uviedol : Monika Dargajová           
 
Z obsahu diskusie:  Poslanec Tešovič uviedol, že príslušníci Mestskej polície nevedia na mieste operatívne 
skontrolovať, či je zaplatená daň za psa za príslušný rok v prípade, že má pes známku. V minulosti mali príslušníci 
Mestskej polície prístup do databázy, avšak nemá vedomosť o tom, či je táto informácia aktuálna a situáciu by 
vyriešilo, ak by sa za každý kalendárny rok majiteľom psov vydávali známky pre psov – princíp ako v prípade 
diaľničných známok. Poslankyňa Janátová súhlasila s názorom p. Tešoviča a doplnila, že jeden rok by mohli byť známky 
v tvare štvorlístka, potom zvončeka, srdiečka, atď. a do poplatku by sa mohli zarátať aj náklady na známku. Tieto by sa 
odovzdávali buď na mieste alebo zasielali poštou. Poslankyňa Janátová vyjadrila požiadavku, aby sa do čl. 1 bod 2 
návrhu VZN doplnila výnimka pre vodiace psy. P. Dargajová uviedla, že táto výnimka je uvedená v zákone, ktorým sa 
upravujú niektoré podmienky držania psov, a duplicitná úprava je nevhodná. Poslanec Tešovič vyjadril súhlas 
s návrhom poslankyne Janátovej o rôznych známkach. Pán Maruščák vyslovil otázku akým spôsobom sa vymedzuje 
voľný pohyb psa. P. Dargajová spresnila, že určením priestoru, kde je voľný pohyb psov zakázaný prostredníctvom VZN 
schváleným miestnym zastupiteľstvom. Zároveň dodala, že judikatúra súdov SR vyslovila, že plošný zákaz voľného 
pohybu psov na celom území obce je v rozpore so zákonom, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov. Pán 
Maruščák navrhol, aby sa do návrhu VZN doplnila ulica Opletalova 84 – 108 vnútroblok, v zmysle podnetov od 
tamojších obyvateľov bytových domov. P. Dargajová potvrdila, že zmena je možná. 
 

Uznesenie č. 7/9/2020  
 

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. .../2020, 
ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov na území mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves so 
zapracovaním pozmeňujúceho návrhu, ktorým sa do znenia všeobecne záväzného nariadenia v čl. 3 ods. 3 doplní písm. 
r) s nasledovným znením: „vnútroblok Opletalova 84-108“. 
 
Prezentácia:  6 
 

Hlasovanie 
 

Za: Proti: Zdržal sa: Prijatie 
uznesenia 

 6 0 0 áno 
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Uznesenie bolo prijaté. 
 
 

K bodu 9               Návrh na zmenu UMZ č. 37/2/2019, ktorým sa určil počet členov komisií a 
vykonala voľba členov komisií miestneho zastupiteľstva 

Materiál uviedol : Rastislav Tešovič           
 
Z obsahu diskusie:  Bez diskusie. 
 

Uznesenie č. 8/9/2020  
 

Komisia legislatívy, financií, mandátovej a kontroly odporúča Miestnemu  zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-
Devínska Nová Ves  
1. zobrať na vedomie vzdanie sa členstva v Komisii športu a kultúry p. Aleny Kurilovej  
2. zmeniť UMZ č. 37/2/2019 v bode 1, v ktorom sa určuje počet členov komisií nasledovne: 5. Komisia športu a 
kultúry:13 členov 
 
Prezentácia:  6 
 

Hlasovanie 
 

Za: Proti: Zdržal sa: Prijatie 
uznesenia 

 6 0 0 áno 

 
Uznesenie bolo prijaté. 
 

K bodu 10               Návrh na zmenu štatútu miestnych novín mestskej časti Bratislava-Devínska 
Nová Ves 

 
Materiál uviedol : Rastislav Tešovič           
 
Z obsahu diskusie:  Predseda p. Rastislav Tešovič ozrejmil, že sa návrhom precizuje úprava v súlade so štatútom. Pán 
Griger vyslovil otázku, prečo sa vyjadrujeme iba k zmene a nie k samotnému štatútu. Predseda p. Tešovič  vysvetlil, že 
štatút bol prijímaný za časovo náročných podmienok na mimoriadnom zastupiteľstve mestskej časti Bratislava-
Devínska Nová Ves. Pán Maruščák vyjadril obavu, či bude rozumné riešenie, aby sa znížil počet členov a neprišlo k 
doplneniu členov, nakoľko podľa navrhovaného riešenia bude počet členov redakčnej rady párny a v prípade rozporu v 
názoroch nebude možné prijať rozhodnutie. Predseda komisie p. Tešovič spolu s pani Dargajovou vysvetlili, že 
zodpovednosť za vedenie a väčšina kompetencií je zverená zodpovednému redaktorovi a redakčná rada je dozorným 
orgánom. Pani poslankyňa Janátová požiadala v čl. 3 ods. 5 a v čl. 4 ods. 6 štatútu za písmeno b) vložiť písmeno c) s 
nasledovným znením: “obmedzením spôsobilosti na právne úkony” doterajšie písmeno c) sa označuje ako písmeno d). 
Pán Maruščák vyslovil otázku, ako sa bude postupovať v prípade, ak bude hlasovať jeden člen redakčnej rady za návrh 
a druhý proti návrhu. Predseda komisie p. Tešovič uviedol, že pokiaľ by mal byť v orgáne, ktorý by ho počas každého 
hlasovania prehlasoval, prehodnotil by pôsobenie v ňom, navyše ide o dozorný orgán. 
 

Uznesenie č.9/9/2020  
 

Komisia legislatívy, financií, mandátovej a kontroly odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-
Devínska Nová Ves  
1. schváliť Dodatok k štatútu miestnych novín mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves schválený uznesením 
Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves UMZ č. 102/8/2019 zo dňa 22.08.2019 so 
zapracovaním pozmeňovacieho návrhu v čl. 3 ods. 5 a v čl. 4 ods. 6 štatútu za písmeno b) vložiť písmeno c) s 
nasledovným znením: “obmedzením spôsobilosti na právne úkony” doterajšie písmeno c) sa označuje ako písmeno d), 
2. zobrať na vedomie vzdanie sa členstva v Redakčnej rade p. Moniky Debnárovej. 
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Prezentácia:  6 
 

Hlasovanie 
 

Za: Proti: Zdržal sa: Prijatie 
uznesenia 

 5 0 1 áno 

 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
 
 

K bodu 11        Zmluva o spolupráci medzi mestskou časťou Bratislava-Devínska Nová Ves 
a hlavným mestom SR Bratislava 

 
Materiál uviedol : Monika Dargajová           
 
Z obsahu diskusie:  Predseda komisie p. Tešovič skonštatoval, že pokiaľ nebude schválenie návrhu zmluvy o spolupráci 
zaradené ako bod programu rokovania Mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy, ako poslanec Mestského 
zastupiteľstva ho zaradí do rokovania ako poslanecký návrh. 
 

Uznesenie č.10/9/2020  
 

Komisia legislatívy, financií, mandátovej a kontroly odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-
Devínska Nová Ves schváliť  návrh zmluvy o spolupráci medzi mestskou časťou Bratislava-Devínska Nová Ves a 
hlavným mestom SR Bratislava v predloženom znení. 
 
Prezentácia:  6 
 

Hlasovanie 
 

Za: Proti: Zdržal sa: Prijatie 
uznesenia 

 6 0 0 áno 

 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
 

K bodu 12                   Rozhodnutie vo veci ochrany verejného záujmu – Zoroslav Smolinský 

 
Materiál uviedol: Rastislav Tešovič           
 
Z obsahu diskusie: Poslanec Tešovič spolu s poslankyňou p. Hlaváčovou uviedli, že tento bod programu nepatrí do 
kompetencie komisie legislatívy, financií, mandátovej a kontroly a p. Hlaváčová doplnila, že bude predmetom 
rokovania komisie na ochranu verejného záujmu.  
 
Komisia legislatívy, financií, mandátovej a kontroly prerokovala materiál bez prijatia uznesenia. 
 
 

K bodu 13             Schválenie spôsobu prevodu pozemkov registra "C"KN parc. č. 467/1, 468 
a predaj pozemkov registra "C"KN parc. č. 467/1, 468 z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa – p. Uhlár s manželkou 

 
Materiál uviedol : Rastislav Tešovič           
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Z obsahu diskusie:  Poslankyňa p. Janátová navrhla jednotnú cenu za odkúpenie 50 EUR/m2. Starosta mestskej časti sa 
k uvedenému vyjadril, že ide o pozemok vo svahu a mestská časť k nemu nemá prístup, preto pre mestskú časť nemá 
hodnotu. Predseda komisie p. Tešovič uviedol, že v minulom volebnom období nebola vôľa predať predmetný 
pozemok bez relevantného dôvodu. Následne bol pozemok vyhľadaný na mape a členovia komisie sa oboznámili s 
jeho presným umiestnením. 
 

Uznesenie č.11/9/2020  
 

Komisia legislatívy, financií, mandátovej a kontroly odporúča Miestnemu  zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-
Devínska Nová Ves schváliť  
1. zámer predaja novovytvorených pozemkov registra “C” KN: 

 parc. č. 467/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 60 m
2
, 

 parc. č. 468, záhrada o výmere 141 m2,  

pozemky odčlenené od pozemku registra „E“ KN parc.č. 3798/280 geometrickým plánom č. 42/2018 zo dňa 21.6.2018, 
vyhotoveného geodetom Ing. Ivanom Paulenom, Páričkova 13, 821 08 Bratislava, IČO: 30154669, autorizačne 
overeného Ing. Tomášom Kozárom, úradne overeného Okresným úradom Bratislava, odborom katastrálnym dňa 
2.7.2018 pod č. 1443/2018, pozemok zapísaný na liste vlastníctva č. 4172, vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy, 
zverený mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves na základe zverovacieho protokolu č. 91/91 zo dňa 30.9.1991, 
ako prevod majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s ustanovením § 9a ods.8 písm. e) zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov v prospech Ing. Štefana Uhlára s manželkou Ing. Janou 
Uhlárovou, obaja bytom Vápencová 24, 841 07 Bratislava za minimálnu cenu 39,26 €/m2 pre pozemok parc.č. 467/1 a 
za minimálnu cenu 29,44 €/m2 pre pozemok parc.č. 468, spolu po zaokrúhlení za minimálnu cenu 6 500,- € určenú 
primátorom hlavného mesta SR na základe aktuálneho znaleckého posudku č.54/2020. Minimálna cenu bude 
navýšená o cenu dvojročného nájomného za prevádzané pozemky vo výške 4,11 €/m2/rok, čo spoločne pri výmere 
201m2 predstavuje hodnotu 1 652,22 €, t.j. celková minimálnu kúpna cena bude predstavovať hodnotu 8 152,22 €. 

Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v majetkoprávnom vysporiadania pozemkov, ktoré sú umiestnené medzi 
dvoma pozemkami vo vlastníctve žiadateľa, čím vstup na pozemky je možný len z pozemkov žiadateľa. 

 

2. predaj novovytvorených pozemkov registra "C" KN: 

 

 

pozemky odčlenené od pozemku registra „E“ KN parc.č. 3798/280 geometrickým plánom č. 42/2018 zo dňa 21.6.2018, 
vyhotoveného geodetom Ing. Ivanom Paulenom, Páričkova 13, 821 08 Bratislava, IČO: 30154669, autorizačne 
overeného Ing. Tomášom Kozárom, úradne overeného Okresným úradom Bratislava, odborom katastrálnym dňa 
2.7.2018 pod č. 1443/2018, pozemok zapísaný na liste vlastníctva č. 4172, vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy, 
zverený mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves na základe zverovacieho protokolu č. 91/91 zo dňa 30.9.1991, 
ako prevod majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s ustanovením § 9a ods.8 písm e) zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov v prospech Ing. Štefana Uhlára s manželkou Ing. Janou 
Uhlárovou, obaja bytom Vápencová 24, 841 07 Bratislava za minimálnu cenu 39,26 €/m2 pre pozemok parc.č. 467/1 a 
za minimálnu cenu 29,44 €/m2 pre pozemok parc.č. 468, spolu po zaokrúhlení za cenu 6 500,- € určenú primátorom 
hlavného mesta SR na základe aktuálneho znaleckého posudku č. 54/2020. Minimálna cenu bude navýšená o cenu 
dvojročného nájomného za prevádzané pozemky vo výške 4,11 €/m2/rok, čo spoločne pri výmere 201m2 predstavuje 
hodnotu 1 652,22 €, t.j. celková minimálnu kúpna cena bude predstavovať hodnotu 8 152,22 €. 

Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v majetkoprávnom vysporiadania pozemkov, ktoré sú umiestnené medzi 
dvoma pozemkami vo vlastníctve žiadateľa, čím vstup na pozemky je možný len z pozemkov žiadateľa. 

Kúpna zmluva bude s kupujúcimi podpísaná do 60 dní od schválenia uznesenia v Miestnom zastupiteľstve mestskej 
časti Bratislava-Devínska Nová Ves. V prípade, že kúpna zmluva nebude kupujúcimi v uvedenom termíne podpísaná, 
prijaté uznesenie stratí platnosť. 

 
Prezentácia:  6 
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Hlasovanie 
 

Za: Proti: Zdržal sa: Prijatie 
uznesenia 

 6 0 0 áno 

 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
 

K bodu 14             Schválenie spôsobu prevodu pozemku registra "C"KN parc. č. 465 a predaj 
pozemku  registra "C"KN parc. č. 465 z dôvodu hodného osobitného zreteľa – p. 
Trnovský 

 
Materiál uviedol : Rastislav Tešovič           
 
Z obsahu diskusie:  Bez diskusie. 
 

Uznesenie č.12/9/2020  
 

Komisia legislatívy, financií, mandátovej a kontroly odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-
Devínska Nová Ves schváliť        
1. zámer predaja novovytvoreného pozemku registra "C" KN parc.č. 465, záhrada o výmere 186 m2, odčleneného od 
pozemku registra „E“ KN parc.č. 3798/280 geometrickým plánom č. 184/2019 zo dňa 12.12.2019, vyhotoveného 
geodetom Ing. Zoltánom Horváthom, Ing. Peter Šturcel – Geokart, IČO: 3454 1063, úradne overeného Okresným 
úradom Bratislava, odborom katastrálnym dňa 3.1.2020 pod č. 2794/2019, pozemok zapísaný na liste vlastníctva č. 
4172, vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy, zverený do správy mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves na 
základe zverovacieho protokolu č. 91/91 zo dňa 30.9.1991, ako prevod majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa 
v súlade s ustanovením § 9a ods.8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov v 
prospech žiadateľa: Dušana Trnovského, bytom Vápencová 22, 841 07 Bratislava za minimálnu cenu 29,44 €/m2, t.j. 
pri výmere 186 m2 po zaokrúhlení na hodnotu 5 500,- €. 
 
Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v majetkoprávnom usporiadaní pozemku za účelom spevnenia a 
zabezpečenia pozemku ako strmého svahu proti zosuvu na dom žiadateľa, postaveného na susednom vlastnom 
pozemku žiadateľa parc.č. 464 v k.ú. Devínska Nová Ves. 
       
2. predaj novovytvoreného pozemku registra "C" KN parc.č. 465, záhrada o výmere 186 m2, odčleneného od pozemku 
registra „E“ KN parc.č. 3798/280 geometrickým plánom č. 184/2019 zo dňa 12.12.2019, vyhotoveného geodetom Ing. 
Zoltánom Horváthom, Ing. Peter Šturcel – Geokart, IČO: 3454 1063, úradne overeného Okresným úradom Bratislava, 
odborom katastrálnym dňa 3.1.2020 pod č. 2794/2019, pozemok zapísaný na liste vlastníctva č. 4172, vo vlastníctve 
Hlavného mesta SR Bratislavy, zverený mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves na základe zverovacieho protokolu 
č. 91/91 zo dňa 30.9.1991, ako prevod majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s ustanovením § 9a 
ods.8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov v prospech žiadateľa: Dušana 
Trnovského, bytom Vápencová 22, 841 07 Bratislava za minimálnu cenu 29,44 €/m2, t.j. pri výmere 186 m2 po 
zaokrúhlení na hodnotu 5 500,- €. 
 
Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v majetkoprávnom usporiadaní pozemku za účelom spevnenia a 
zabezpečenia pozemku ako strmého svahu proti zosuvu na dom žiadateľa, postaveného na susednom vlastnom 
pozemku žiadateľa parc.č. 464 v k.ú. Devínska Nová Ves. 
 
Kúpna zmluva bude s kupujúcimi podpísaná do 60 dní od schválenia uznesenia v Miestnom zastupiteľstve mestskej 
časti Bratislava-Devínska Nová Ves. V prípade, že kúpna zmluva nebude kupujúcimi v uvedenom termíne podpísaná, 
prijaté uznesenie stratí platnosť. 
 
Prezentácia:  6 
 

Hlasovanie 
 

Za: Proti: Zdržal sa: Prijatie 
uznesenia 
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 6 0 0 áno 

 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
 

K bodu 15                 Schválenie spôsobu prevodu pozemku registra "C"KN parc. č. 1742/7 a predaj 
pozemku  registra "C"KN parc. č. 1742/7 z dôvodu hodného osobitného 
zreteľa – p. Mellner s manželkou 

 
Materiál bol stiahnutý z rokovania komisie. 
 
 

K bodu 16                Informácia o stave a realizácii investičných akcií z rozpočtu MČ BA-DNV 

 
Materiál uviedol : Rastislav Tešovič           
 
Z obsahu diskusie:  Predseda komisie vyjadril potešenie zo skutočnosti, že bol tento bod programu zaradený na 
rokovanie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves. Prednostka Miestneho úradu p. 
Koprdová sa vyjadrila, že bod bol predložený na základe iniciatívy poslanca Žatka, v predloženom materiáli je uvedené, 
aké investície v akej výške boli zrealizované. Materiál bude ešte do rokovania miestneho zastupiteľstva doplnený. 
Predseda komisie p. Tešovič doplnil, že hrubý materiál je nedostatočný, je potrebné v materiáli uviesť z čoho sa bude 
upúšťať, aké investície sa budú realizovať teraz a aké sa plánujú realizovať v budúcnosti. Prednostka p. Koprdová 
reagovala, že materiál obsahuje zrealizované investície, avšak budúce investície je obtiažne doplniť, boli doplnené 
investície, ktoré sa majú realizovať do konca roka. Starosta následne vymenoval ktoré investície sa zrealizovali a ktoré 
sa zrealizovali, avšak nie sú uvedené v materiáli. Na túto skutočnosť reagoval predseda komisie, ktorý vyjadril názor, že 
by bolo vhodné, aby sa aj tieto investície uviedli do materiálu. Pán Griger sa vyjadril, že návrh víta a navrhuje, aby sa 
do materiálu doplnila investičná hodnota budúcich investícií, predpokladaná hodnota zákaziek. 
 

Uznesenie č. 13/9/2020  
 

Komisia legislatívy, financií, mandátovej a kontroly odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-
Devínska Nová Ves zobrať na vedomie informáciu o stave príprav a realizácii investičných akcií z rozpočtu MČ BA-DNV. 
 
Prezentácia:  6 
 

Hlasovanie 
 

Za: Proti: Zdržal sa: Prijatie 
uznesenia 

 6 0 0 áno 

 
Uznesenie bolo prijaté. 
 

K bodu 17           Schválenie zámeru prenájmu nebytového priestoru v objekte športového areálu 
na Vápencovej ul. č. 34, súp. č. 6215 formou verejnej obchodnej súťaže a 
podmienky verejnej obchodnej súťaže k prenájmu NP 

 
Materiál uviedol : Rastislav Tešovič           
 
Z obsahu diskusie:  Predseda komisie vyslovil otázku na skutočnosť, prečo sa skončila nájomná zmluva. Starosta 
mestskej časti informoval, že nájomná zmluva bola uzatváraná na obdobie 1 roka a nájomca požaduje, aby bola 
zmluva uzatvorená na dlhšie obdobie. P. Griger prezentoval budovu a uistil sa, či ide o zobrazený predmet nájmu. 
Starosta doplnil, že z predmetu nájmu má značný príjem do rozpočtu DNV Šport. 
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Uznesenie č. 14/9/2020  
 

Komisia legislatívy, financií, mandátovej a kontroly odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-
Devínska Nová Ves schváliť  
1. zámer prenájmu nebytového priestoru nachádzajúceho sa v objekte branno-športového areálu na Vápencovej ul. 

č. 34, súp.č. 6215 postaveného na pozemku registra „C“ KN parcelné číslo 478/2, druh pozemku zastavaná plocha 
a nádvorie, vo výmere 376 m2, katastrálne územie Devínska Nová Ves evidovaného na liste vlastníctva č. 1 vo 
vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy a zvereného do správy MČ BA-DNV, ktorá uveredné priestory dala do 
užívania DNV Športu,spol. s.r.o na základe zmluvy o výpožičke zo dňa 30.04.2015 uzavretej medzi MČ BA-DNV a 
DNV Šport, spol. s.r.o v členení bar vo výmere 44,25 m2, sklad vo výmere 3,35 m2, spolu vo výmere 47,60 m2. 
Uvedené priestory sa nachádzajú na 1. nadzemnom podlaží. Nájomca bude vybratý na základe podmienok 
verejnej obchodnej súťaže. 

 
2.  podmienky "verejnej obchodnej súťaže" podľa § 9a ods. 1 a ods. 9  zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 

Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a podľa § 281 až § 288 Obchodného zákonníka a Zásad 
hospodárenia s majetkom na výber najvhodnejšieho návrhu na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenajatia 
nebytových priestorov v  objekte branno-športového areálu na Vápencovej ul. č. 34, súp.č. 6215 postaveného na 
pozemku registra „C“ KN parcelné číslo 478/2 katastrálne územie Devínska Nová Ves v užívaní DNV ŠPORT, s.r.o. 
Účelom nájmu bude prevádzkovanie nebytového priestoru ako kaviareň-bistro, nasledovne: 

 
 
1. Identifikácia  
Prenajímateľa / vyhlasovateľa  
 
Názov : DNV  Šport  spol. s.r.o.,  
Sídlo: Vápencová 34, 841 07 Bratislava 
IČO: 35919264  
IBAN: SK05 0200 0000 0019 5881 1455 
V zastúpení: Andrei Kiszel, konateľ 
Kontaktná osoba: Andrei Kiszel tel. č. 0917 985 367  
 
2. Špecifikácia predmetu obchodnej verejnej súťaže  
Predmetom súťaže je prenajatie majetku, ktorý je v  správe vyhlasovateľa:  
nebytové priestory nachádzajúce sa v zrekonštruovanom objekte branno-športového areálu súp.č. 6215 postaveného 
na pozemku registra  „C“ KN parcelné číslo 478/2 katastrálne územie Devínska Nová Ves evidovaná na liste vlastníctva 
č. 1 vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy zvereného do správy MČ BA DNV, ktorá uvedené priestory dala do 
užívania DNV Športu, s.r.o na základe zmluvy o výpožičke zo dňa 30.04.2015 uzavretej medzi MČ BA- DNV a DNV 
Šport, spol. s.r.o v členení bar vo výmere 44,25 m2, sklad vo výmere 3,35 m2, spolu vo výmere 47,60 m2. Uvedené 
priestory sa nachádzajú na 1. NP (ďalej len „predmet nájmu“).  
 
3. Kontaktná osoba vyhlasovateľa a obhliadka predmetu súťaže 
Oboznámenie sa s predmetom ponuky je možné na základe osobnej prehliadky. Nahlásenie záujmu o osobnú 
prehliadku záujemca realizuje dohodnutím termínu na kontaktom telefónnom čísle vyhlasovateľa v zastúpení p. 
Andrei Kiszel tel. č. 0917 985 367, najneskôr 3 dni pred ukončením lehoty na predkladanie návrhov.  
 
4. Doba nájmu  
Nájomná zmluva bude uzavretá na dobu neurčitú od 01.01.2021 v zmysle zákona 116/1990 Zb. o nájme a podnájme 
nebytových priestorov v znení neskorších predpisov. 
 
5. Účel nájmu  
5.1 Účelom nájmu bude prevádzkovanie nebytového priestoru ako  kaviareň - bistro. 
5.2 V letnej sezóne máj - september je možnosť zriadenia sezónneho exteriérového sedenia pri dodržaní podmienok 
Všeobecne záväzného nariadenia 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.  
 
6. Výška nájomného 
Minimálna výška nájomného je 68,- Eur/m2/rok bez energií. 
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7. Požadované náležitosti súťažného návrhu na uzavretie nájomnej zmluvy 
Súťažný návrh  musí obsahovať najmä: 
7.1 identifikačné údaje vyhlasovateľa, meno a priezvisko štatutára, označenie bankového spojenia. 
7.2 Identifikačné údaje účastníka súťaže - nájomca 
7.2.1 ak ide o právnickú osobu : obchodné meno, meno a priezvisko štatutára,  adresu sídla, IČO, označenie 
bankového spojenia, z ktorého bude poukazovaná cena za nájom, číslo telefónu, e-mail;  
7.2.2 ak ide fyzickú osobu podnikateľa: meno a priezvisko, rodné priezvisko, adresu podnikania, číslo 
živnostenského oprávnenia, IČO, označenie bankového spojenia z ktorého bude poukazovaná cena za nájom, číslo 
telefónu, e-mail;  
7.3 Predmet obchodnej verejnej súťaže. 
7.4 Ponuku výšky nájomného v Euro za  m2/rok plochy nebytového priestoru. 
7.5 Účel využitia nebytového priestoru. 
7.6 Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti podľa bodu 9.  
 
8. Jazyk, v ktorom sa musí písomný návrh predložiť: slovenský. 
 
9. Podmienky účasti v súťaži 
Súťaže sa môžu zúčastniť fyzické osoby – podnikatelia a právnické osoby. Každý účastník súťaže predloží pri podaní 
návrhu vyhlasovateľovi:   
9.1 Čestné prehlásenie, že navrhovateľ nemá záväzky voči Mestskej časti Bratislava – DNV, príslušnému 
daňovému úradu, sociálnej poisťovni, ktorejkoľvek  zo zdravotných poisťovní, nie je v likvidácii ani v konkurze, ani že 
voči nemu nie je vedené žiadne exekučné konanie. 
9.4      Čestné prehlásenie s uvedením názvu, sídla a dĺžky doby prevádzkovania podobného reštauračno – 
kaviarenského zariadenia. 
9.5 Zloženie finančnej zábezpeky na účet vyhlasovateľa IBAN: SK05 0200 0000 0019 5881 1455 vo výške 1.000,- 
Eur, pričom v prípade úspešnosti navrhovateľa bude zábezpeka započítaná do ceny nájmu. Neúspešným uchádzačom 
bude zábezpeka vrátená v lehote 30 dní odo dňa vyhlásenia výsledkov súťaže. V prípade, že úspešný uchádzač od  
nájmu ustúpi, zábezpeka prepadá v prospech vyhlasovateľa. 
9.6 Predložený návrh nie je možné odvolať po uplynutí lehoty určenej na predkladanie súťažných návrhov. 
9.7 Každý účastník súťaže môže podať iba jeden návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy. Návrh podaný neskôr 
tým istým účastníkom súťaže ruší jeho predchádzajúce podané návrhy. 
9.8 Predložený návrh nie je možné meniť a dopĺňať, ani ho upravovať po uplynutí lehoty určenej na predkladanie 
súťažných návrhov. 
9.9 Návrhy, ktorých obsah nebude zodpovedať podmienkam súťaže alebo budú doručené po termíne 
stanovenom vo vyhlásení súťaže, budú odmietnuté.  
 
10. Súťažné podmienky 
Súťažné  podmienky a podklady bude možné získať : 
na internetovej stránke DNV ŠPORT, spol. s.r.o., na internetovej stránke Mestskej časti Bratislava – Devínska Nová Ves 
a taktiež osobne v sídle Mestskej časti Bratislava – Devínska Nová Ves, Novoveská 17/A, 843 10 Bratislava. 
 
11. Spôsob podávania súťažných návrhov 
Navrhovatelia môžu súťažný návrh  doručiť osobne alebo zaslať poštou na adresu Mestskej časti Bratislava – Devínska 
Nová Ves, Novoveská 17/A, 843 10 Bratislava v zalepenej obálke s uvedením obchodného mena a sídla právnickej 
osoby zapísanej v obchodnom registri, fyzickej osoby zapísanej v živnostenskom registri s uvedením poštovej adresy s 
nápisom „SÚŤAŽ – NEOTVÁRAŤ“ s heslom nájom NP v športovom areáli. V prípade doručenia návrhu poštou sa za deň 
doručenia návrhu považuje deň doručenia poštovej zásielky Mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves. 
 
12. Lehota na podávanie súťažných návrhov 
Záväzné súťažné návrhy je možné podávať v termíne od 12.10.2020  do 27.10.2020 do 12:00 hod. Pri záväzných 
súťažných návrhoch doručených poštou je rozhodujúci dátum podateľne mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves.  
12.1 Predložený návrh nie je možné odvolať po uplynutí lehoty určenej na predkladanie súťažných návrhov. 
12.2 Každý účastník súťaže môže podať iba jeden návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy. Návrh podaný neskôr 
tým istým účastníkom súťaže ruší jeho predchádzajúce podané návrhy. 
12.3 Predložený návrh nie je možné meniť a dopĺňať, ani ho upravovať po uplynutí lehoty určenej na predkladanie 
súťažných návrhov. 
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12.4 Návrhy, ktorých obsah nebude zodpovedať podmienkam súťaže alebo budú doručené po termíne 
stanovenom vo vyhlásení súťaže, budú odmietnuté.  
12.5 Navrhovatelia v plnej miere znášajú všetky náklady spojené s ich účasťou v súťaži. 
 
13. Kritériá hodnotenia súťažných návrhov 
13.1 - Najvyššia ponúknutá cena za nájom- váha 80 % 
            - Predchádzajúce skúsenosti s prevádzkovaním obdobného reštauračno-kaviarenského zariadenia- váha 20% 
13.2 Overené čestné prehlásenie s uvedením  názvu, sídla  a dĺžky doby prevádzkovania podobného reštauračno – 
kaviarenského zariadenia. 
 
14. Vyhlásenie výsledkov súťaže, lehota na uzatvorenie zmluvy  
14.1 Obálky s predloženými návrhmi sa otvoria u vyhlasovateľa bez účasti navrhovateľov dňa 09.11.2020. 
Vyhodnotenie súťaže je neverejné. Vyhlasovateľ pri vyhodnocovaní návrhu môže požiadať navrhovateľa o písomné 
zdôvodnenie sporných otázok vyplývajúcich z vyhodnocovania návrhu, prípadne ho prizvať na rokovanie. 
Zdôvodňovanie sporných otázok nesmie byť bez súhlasu vyhlasovateľa nad rámec podmienok vyhlásených v 
obchodnej verejnej súťaži.  
14.2 Návrh na zmenu podaného návrhu nájomnej zmluvy môže byť prijatý, ak s tým vyhlasovateľ súhlasí. 
14.3 Vybratému účastníkovi súťaže bude v lehote 15 dní odo dňa vyhodnotenia súťaže odoslaný  list s oznámením 
o prijatí návrhu nájomnej zmluvy. Zmluva o nájme nebytových priestorov bude uzatvorená najneskôr do 30 dní od 
zverejnenia výsledkov súťaže. 
14.4 Ostatní navrhovatelia, ktorí v súťaži neuspeli, budú o tejto skutočnosti upovedomení písomne. 
 
15. Ďalšie podmienky vyhlasovateľa  
15.1 Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo kedykoľvek do prijatia návrhu a podpisu  nájomnej zmluvy zrušiť túto 
obchodnú verejnú súťaž. O zrušení súťaže budú účastníci súťaže, ktorí podali návrhy, písomne vyrozumení. Zrušenie 
súťaže bude zverejnené na webovej stránke vyhlasovateľa a úradnej tabuli Mestskej časti Bratislava – Devínska Nová 
Ves. 
15.3 Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy. 
Do 15 dní odo dňa vyhodnotenia obchodnej verejnej súťaže odošle vyhlasovateľ navrhovateľom oznámenie o 
neúspešnosti predložených návrhov. 
15.4 V prípade zistenia neúplnosti súťažného návrhu z hľadiska požiadaviek vyhlasovateľa uvedených v súťažných 
podkladoch vyradí návrh z obchodnej verejnej súťaže. 
15.5 Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo predĺžiť lehotu na vyhlásenie vybraného súťažného návrhu. 
15.6 V prípade, že s navrhovateľom víťazného návrhu nebude uzatvorená zmluva z dôvodov na strane 
navrhovateľa, môže vyhlasovateľ uzavrieť zmluvu s navrhovateľom, ktorý sa vo vyhodnotení obchodnej verejnej 
súťaže umiestnil ako ďalší v poradí,  
15.7 Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť navrhovateľa v prípade,  ak tento je, alebo v minulosti bol 
dlžníkom vyhlasovateľa, resp. organizácie v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti, resp. v ktorej má vyhlasovateľ majetkovú 
účasť  
 
Nájomná  zmluva bude víťazným uchádzačom podpísaná do 30 dní od zverejnenia výsledkov súťaže. V prípade, že 
nájomná  zmluva nebude víťazným uchádzačom v uvedenom termíne podpísaná, vyhlasovateľ obchodnej verejnej 
súťaže (ďalej len VOS) uzavrie zmluvu s navrhovateľom, ktorý sa po vyhodnotení VOS umiestnil ako druhý v poradí v 
lehote 30 dní. 
 
Prezentácia:  6 
 

Hlasovanie 
 

Za: Proti: Zdržal sa: Prijatie 
uznesenia 

 6 0 0 áno 

 
Uznesenie bolo prijaté. 
 

K bodu 18A                Prenájom nebytového priestoru v objekte VÚZ - Anna Čierňavová 
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Materiál uviedol : Mária Koprdová           
 
Z obsahu diskusie:  Bez diskusie. 
 

Uznesenie č.15/9/2020 
 

Komisia legislatívy, financií, mandátovej a kontroly odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-
Devínska Nová Ves schváliť prenájom nebytového priestoru (miestnosť č.4) o výmere 38,61 m2, nachádzajúceho sa na 
1. nadzemnom podlaží v objekte Viacúčelového zariadenia na ulici Štefana Králika č.1, súp.č.6275, LV č.1, ležiaci na 
pozemku parc. č.2878/80, LV č.1723, katastrálne územie Devínska Nová Ves, vo vlastníctve Hlavného mesta SR 
Bratislavy, zverený do správy Mestskej časti Bratislava Devínska Nová Ves pre Annu Čierňavovú, I. Bukovčana 24, 841 
08 Bratislava, IČO: 48 127 957 za cenu 53,00 € /m2/ rok + služby spojené s užívaním nebytového priestoru na dobu 
neurčitú od 15.10.2020 za účelom prevádzkovania pedikúry. 
 
Nájomná zmluva bude nájomcom podpísaná do 30 dní od schválenia uznesenia v Miestnom zastupiteľstve mestskej 
časti Bratislava-Devínska Nová Ves. V prípade, že nájomná zmluva nebude 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 18B                Prenájom nebytového priestoru v Dovina pasáži - Eva Brauneisová 

 
Materiál uviedol : Mária Koprdová           
 
Z obsahu diskusie:  K prenájmu nebytových priestorov v Dovina pasáži pani prednostka Miestneho úradu informovala 
členov komisie, že do súťaže sa prihlásili dvaja záujemcovia, z toho jeden z nich nemá oprávnenie na podnikanie, avšak 
obaja záujemcovia musia byť zaradení do súťaže, z tohto dôvodu bude pozmenený materiál do miestneho 
zastupiteľstva, v ktorom si poslanci vyberú z dvoch alternatív. S účastníkom súťaže, ktorý nemá oprávnenie na 
podnikanie je dohodnuté stretnutie na Miestnom úrade, kde sa mu vysvetlí problematika uzatvorenia nájomnej 
zmluvy na účel, na ktorý nemá povolenie. K prevádzke Fun Cafe predseda komisie uviedol, že eviduje sťažnosti 
obyvateľov na prevádzku. P. Griger dodal, že pohostinstiev umiestnených na sídlisku v Devínskej Novej Vsi je značné 
množstvo 
 

Uznesenie č.16/9/2020 
 

Komisia legislatívy, financií, mandátovej a kontroly odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-
Devínska Nová Ves schváliť prenájom nebytového priestoru nachádzajúci sa na 1. poschodí v objekte bytového domu 
na ulici Milana Marečka 10, súpisné č. 6108  v Bratislave, postavenom na parcele č. 2565/66, druh pozemku: zastavaná 
plocha a nádvorie. Objekt a parcela sú vedené v katastri nehnuteľností Katastrálneho úradu v Bratislave, Správe 
katastra pre hlavné mesto SR Bratislavu na LV č. 3398, pre okres Bratislava IV, obec Bratislava – mestská časť Devínska 
Nová Ves, katastrálne územie Devínska Nová Ves, vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy, zverený do správy 
Mestskej časti Bratislava Devínska Nová Ves pre Evu Brauneisovú – KADERNÍCTVO EVA, Jána Smreka 10, 841 07 
Bratislava, IČO: 35 032 685, za cenu 56,39 €/m2/rok + služby spojené s užívaním nebytového priestoru na dobu 
neurčitú od 01.10.2020 za účelom prevádzkovania kaviarne. 
 
Nájomná zmluva bude nájomcom podpísaná do 30 dní od schválenia uznesenia v Miestnom zastupiteľstve mestskej 
časti Bratislava-Devínska Nová Ves. V prípade, že nájomná zmluva nebude nájomcom v uvedenom termíne podpísaná, 
toto uznesenia stráca platnosť. 
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Prezentácia:  6 
 

Hlasovanie 
 

Za: Proti: Zdržal sa: Prijatie 
uznesenia 

 6 0 0 áno 

 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
 

K bodu 18C                Prenájom nebytového priestoru v objekte líniového centra - Transtuff, s.r.o. 

 
Materiál uviedol : Mária Koprdová           
 
Z obsahu diskusie: K prevádzke Fun Cafe predseda komisie uviedol, že eviduje sťažnosti obyvateľov na prevádzku. P. 
Griger dodal, že pohostinstiev umiestnených na sídlisku v Devínskej Novej Vsi je značné množstvo 
 

Uznesenie č.17/9/2020 
 

Komisia legislatívy, financií, mandátovej a kontroly odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-
Devínska Nová Ves schváliť prenájom nebytového priestoru nachádzajúci sa v objekte Líniového centra na ulici 
Eisnerova 54/D, súpisné č. 6297, vedený Okresným úradom Bratislava, katastrálnym odborom na LV č.2328 vo 
vlastníctve Mestskej časti Bratislava - Devínska Nová Ves, katastrálne územie Devínska Nová Ves, ležiaci na parcele 
č.2878/299, vedená Okresným úradom Bratislava, katastrálnym odborom na LV č.1723,  katastrálne územie Devínska 
Nová Ves, vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislava a v správe Mestskej časti Bratislava - Devínska Nová Ves pre 
Transtuff, s.r.o., Devínska Nová Ves 7238, 841 07 Bratislava, IČO: 47 693 096, za cenu 83,19 €/m2/rok + služby spojené 
s užívaním nebytového priestoru na dobu neurčitú od 06.02.2021 za účelom prevádzkovania kaviarne. 
 
Nájomná zmluva bude nájomcom podpísaná do 30 dní od schválenia uznesenia v Miestnom zastupiteľstve mestskej 
časti Bratislava-Devínska Nová Ves. V prípade, že nájomná zmluva nebude nájomcom v uvedenom termíne podpísaná, 
toto uznesenia stráca platnosť. 
 
Prezentácia:  6 
 

Hlasovanie 
 

Za: Proti: Zdržal sa: Prijatie 
uznesenia 

 2 1 3 nie 

 
Uznesenie nebolo prijaté. 
 
 

K bodu 19             Žiadosť o príspevok na oplotenie kontajnerového stojiska pre BD J. Poničana 5 
a 7, Bratislava 

 
Materiál uviedol : Rastislav Tešovič           
 
Z obsahu diskusie:  Predseda komisie vyjadril žiadosť, aby bola na webovom sídle mestskej časti zverejnená informácia 
o možnosti požiadať o prejednávaný príspevok. Prednostka Miestneho úradu ubezpečila členov komisie, že informácia 
bude zverejnená. 
 

Uznesenie č. 18/9/2020 
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Komisia legislatívy, financií, mandátovej a kontroly odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-
Devínska Nová Ves schváliť príspevok na oplotenie kontajnerového stojiska pre vlastníkov bytov a nebytových 
priestorov pre bytový dom J. Poničana 5 a 7, Bratislava, v celkovej výške. 
 
Prezentácia:  6 
 
Hlasovanie 
 

Za: Proti: Zdržal sa: Prijatie 
uznesenia 

 6 0 0 áno 

 
Uznesenie bolo prijaté. 
 

K bodu 20                Návrh na voľbu člena dozornej rady DSS Senecio n.o. 

 
Materiál uviedol : Rastislav Tešovič           
 
Z obsahu diskusie:  Predseda komisie p. Tešovič, poslankyňa p. Kraváriková a poslankyňa p. Janátová navrhujú aby 
bola do dozornej rady DSS Senecio n.o. zvolená po jej súhlase p. Veronika Veslárová. 
 

Uznesenie č. 19/9/2020  
 

Komisia legislatívy, financií, mandátovej a kontroly odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-
Devínska Nová Ves navrhnúť starostovi mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves, aby predložil správnej rade Domu 
sociálnych služieb Senecio, n.o. návrh na kandidátku p. Veroniku Veslárovú na uvoľnenú funkciu člena dozornej rady 
Domu sociálnych služieb Senecio, n.o.. 
 
Prezentácia:  6 
 

Hlasovanie 
 

Za: Proti: Zdržal sa: Prijatie 
uznesenia 

 6 0 0 áno 

 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
 

K bodu 21                Návrh na zmenu začiatkov zasadnutí miestneho zastupiteľstva 

 
Materiál uviedol : Rastislav Tešovič           
 
Z obsahu diskusie:  Starosta mestskej časti uviedol, že v súčasnosti meniť začiatok rokovania nie je vhodné, odporúča 
zmenu od 01.01.2020. Poslankyňa p. Hlaváčová a Kraváriková vyjadrili s návrhom starostu mestskej časti súhlas.  
 

Uznesenie č. 20/9/2020  
 

Komisia legislatívy, financií, mandátovej a kontroly odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-
Devínska Nová Ves schváliť 
1. začiatky zasadnutí miestneho zastupiteľstva spravidla na 16:00 
2. Dodatok č. 1 Rokovacieho poriadku miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves 
S podmienkou zapracovania začiatku účinnosti zmien od 01.01.2021. 
 
Prezentácia:  6 
 

Hlasovanie Za: Proti: Zdržal sa: Prijatie 
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 uznesenia 

 4 1 1 áno 

 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
 

K bodu 22                Žiadosť o vykonanie kontroly održiavania interných predpisov 

 
Materiál uviedol : Rastislav Tešovič           
 
Z obsahu diskusie:  Členovia komisie sa zhodli, že ide o žiadosť o kontrolu interných predpisov. 
 

Uznesenie č. 21/9/2020 
 

Komisia legislatívy, financií, mandátovej a kontroly odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-
Devínska Nová Ves požiadať miestneho kontrolóra o  
1. vykonanie kontroly dodržiavania interných predpisov mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves v súvislosti so 

zasadnutím Komisie výstavby a životného prostredia dňa 3.8.2020 
2. predloženie výsledku kontroly na najbližšie riadne zasadnutie miestneho zastupiteľstva dňa 11.11.2020. 
 
Prezentácia:  6 
 

Hlasovanie 
 

Za: Proti: Zdržal sa: Prijatie 
uznesenia 

 6 0 0 áno 

 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
 

K bodu 23                Stanoviská miestneho zastupiteľstva k návrhom VZN Bratislavy 

 
Materiál uviedol : Rastislav Tešovič           
 
Z obsahu diskusie:  Bez diskusie. 
 

Uznesenie č. 22/9/2020 
 

Komisia legislatívy, financií, mandátovej a kontroly odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-
Devínska Nová Ves  
1. Konštatovať že starosta Dárius Krajčír nepredložil na zasadnutie miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

Bratislava-Devínska Nová Ves na zaujatie stanoviska miestneho zastupiteľstva návrh Všeobecne záväzného 
nariadenia Bratislavy č. .. o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území 
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

2. Žiadať starostu Dáriusa Krajčíra, aby predkladal na zasadnutie miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-
Devínska Nová Ves na zaujatie stanoviska miestneho zastupiteľstva návrhy všeobecne záväzných nariadení 
Bratislavy, ktoré sa týkajú mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves. 

 
Prezentácia:  6 
 

Hlasovanie 
 

Za: Proti: Zdržal sa: Prijatie 
uznesenia 

 3 0 3 nie 
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Uznesenie nebolo prijaté. 
 
 

K bodu 24             Správa z kontroly dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov a 
iných právnych noriem súvisiacich s prideľovaním vyhradených parkovacích 
miest 

 
Materiál uviedol : Rastislav Tešovič           
 
Z obsahu diskusie:  Starosta mestskej časti informoval členov komisie, že súčasťou správy z kontroly je konštatácia, že 
prideľovanie vyhradených parkovacích miest nie je v súlade s uznesením, ktoré bolo už zrušené na poslednom 
zasadnutí miestneho zastupiteľstva. 
 

Uznesenie č. 23/9/2020 
 

Komisia legislatívy, financií, mandátovej a kontroly odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-
Devínska Nová Ves zobrať na vedomie Správu z kontroly dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov a 
iných právnych noriem súvisiacich s prideľovaním vyhradených parkovacích miest v roku 2019 v Mestskej časti 
Bratislava – Devínska Nová Ves, Novoveská 17/A, 843 10 Bratislava, IČO: 00603392 z 02.09.2020. 
 
Prezentácia:  6 
 

Hlasovanie 
 

Za: Proti: Zdržal sa: Prijatie 
uznesenia 

 6 0 0 áno 

 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
 

K bodu 25             Rôzne 

 
Materiál uviedol : Rastislav Tešovič           
 
Z obsahu diskusie:  Starosta mestskej časti informoval členov komisie, že by bolo do budúcnosti vhodné, aby bol 
materiál už týždeň vopred odoslaný členom komisie v košieľke a pozvánka na zasadnutie komisie sa zasielala aspoň 2 
týždne vopred. Poslanec Tešovič navrhol, aby sa ako materiál na zasadnutie miestneho zastupiteľstva predložili zásady 
tvorby materiálu. 
 
 
Komisia legislatívy, financií, mandátovej a kontroly prerokovala materiál bez prijatia uznesenia. 
 

Záver 
 
Predseda komisie sa poďakoval prítomným za účasť na zasadnutí a o 18:50 hod. zasadnutie Komisie legislatívy, 
financií, mandátovej a kontroly ukončil.  
 

 Titul., meno a priezvisko Podpis 

Zapísala  
(gestor komisie) 

 
Mgr. Monika Dargajová 

 
 

 
Predseda komisie 

 
Mgr. Rastislav Tešovič 
 

 
 

 


