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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 20. mája 2021. Hlasovanie 
bolo ukončené 24. mája 2021 o 12:00 hod.. 
 
Dňa 24. mája 2021 po 12:00 hod. sa vykonalo spočítanie výsledkov hlasovania. 
 

Por. 

číslo 

Názov bodu programu 

1. Schválenie programu 

2. Stanovisko Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves k návrhu 

Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. .../2021 z ....2021 

ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 

8/2019 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel a určení parkovacích zón v Mestskej časti 

Bratislava-Devínska Nová Ves 

3. Návrh na zverenie majetku mestskej časti a majetku hlavného mesta SR Bratislavy, zvereného do 

správy mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves Základnej škole na ul. I. Bukovčana 3 

4. Schválenie výpožičky častí pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre DNV ŠPORT,  spol. 

s r.o 

5. Schválenie výpožičky z dôvodu hodného osobitného zreteľa časti pozemkov vo vlastníctve Hlavného 

mesta SR Bratislavy, zverené do správy mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves so všetkými 

právami a záväzkami na základe protokolu č. 11 88 0440 1900 pre Základnú školu na ul. I. Bukovčana 

3 

6. Schválenie výpožičky častí pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre DNV ŠPORT, spol. 

s r.o 

7. Rôzne 

 
 

K bodu 1                                      Schválenie programu  

 
Z obsahu diskusie:  Bez diskusie. 

 
 

Uznesenie č. 1/5/2021  

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

 

Hlasovanie Za: Proti: Zdržal sa: Prijatie 
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 uznesenia 

 6 0 0 áno 

 
Uznesenie bolo prijaté. 

 
 

K bodu 2              Stanovisko Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Devínska Nová 
Ves k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy č. .../2021 z ....2021 ktorým sa mení všeobecne záväzné 
nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 8/2019 o 
dočasnom parkovaní motorových vozidiel a určení parkovacích zón v Mestskej 
časti Bratislava-Devínska Nová Ves 

 
Z obsahu diskusie: Pán Ing. Mgr Peter Marčák sa vyjadril, že prvé rezidentské auto by malo parkovať bezplatné aspoň 
vo svojej zóne. Okrem toho nechápe poplatky za druhé a tretie rezidentské auto, keď rezident môže dostať len jednu 
rezidentskú kartu. 
 
 

Uznesenie č. 2/5/2021  

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

1. s ú h l a s i ť 
s návrhom všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy č. .../2021 z ......2021, ktorým sa mení 
všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 8/2019 o dočasnom parkovaní 
motorových vozidiel 
 

2. s ch v á l i ť 
predloženie návrhu hlavnému mestu SR Bratislavy na vytvorenie jednej parkovacej zóny v mestskej časti Bratislava-
Devínska Nová Ves. 
 

Hlasovanie 
 

Za: Proti: Zdržal sa: Prijatie 
uznesenia 

 7 1 0 áno 

 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
 

K bodu 3          Návrh na zverenie majetku mestskej časti a majetku hlavného mesta SR 
Bratislavy, zvereného do správy mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves 
Základnej škole na ul. I. Bukovčana 3 

 
Z obsahu diskusie:  Bez diskusie. 
 
 

Uznesenie č. 3/5/2021  

 
Komisia legislatívy, financií, mandátovej a kontroly odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-
Devínska Nová Ves schváliť v súlade s § 6a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov zverenie nehnuteľného majetku: 
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1) vedeného Okresným úradom Bratislava, katastrálnym odborom, vo vlastníctve Mestskej časti Bratislava – Devínska 
Nová Ves, katastrálne územie Devínska Nová Ves: 
a) stavba - Základná škola na ul. Ivana Bukovčana 3, súpisné číslo 6126, nachádzajúca sa na parcele č. 2565/2, zapísaná 
na liste vlastníctva č. 2328, v obstarávacej cene 1 565 960,75 €, 
b) stavba – Elokované pracovisko ZŠ na ul. Ivana Bukovčana 1, súpisné číslo 5429, nachádzajúca sa na parcele č.151, 
zapísaná na liste vlastníctva č. 2328, okrem dohľadového centra na prízemí ZŠ, v obstarávacej cene 482 495,02 €, 
c) pozemok registra „C“ KN, parcelné číslo 151, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 1 128 m², 
zapísaný na liste vlastníctva č. 2328, v obstarávacej cene 224,66 €, 
d) pozemok registra „C“ KN, parcelné číslo 152, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 2 487 m², 
zapísaný na liste vlastníctva č. 2328, v obstarávacej cene 311,52 €, 
 
2) vedeného Okresným úradom Bratislava, katastrálnym odborom, vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy, 
katastrálne územie Devínska Nová Ves, zvereného do správy Mestskej časti Bratislava – Devínska Nová Ves so 
všetkými právami a záväzkami : 
a) pozemok registra „C“ KN, parcelné číslo 2565/2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 4 117 m², 
zapísaný na liste vlastníctva č. 2, zverený zverovacím protokolom č. 11 880095 16 00 zo dňa 8.3.2016, v obstarávacej 
cene 666,56 €, 
b) pozemok registra „C“ KN, parcelné číslo 2565/311, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 311 m², 
zapísaný na liste vlastníctva č. 2, zverený zverovacím protokolom č. 11 880095 16 00 zo dňa 8.3.2016, v obstarávacej 
cene 20 358,13 €, 
c) pozemok registra „C“ KN, parcelné číslo 2565/1, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 11 155 m²,  
zapísaný na liste vlastníctva č. 2, zverený zverovacím protokolom č. 11 880095 16 00 zo dňa 8.3.2016, v obstarávacej 
cene 1 806,06 €, 
d) pozemok registra „E“ KN, parcelné číslo 3798/278, druh pozemku trvalý trávnatý porast o výmere 12 571 m², 
zapísaný na liste vlastníctva č. 4172, zverený zverovacím protokolom č. 91/91 zo dňa 30.9.1991, v obstarávacej cene 2 
503,68 €, 
e) pozemok registra „E“ KN, parcelné číslo 3879/1, druh pozemku ostatná plocha o výmere 710 m², zapísaný na liste 
vlastníctva č. 4172, zverený zverovacím protokolom č. 11 880440 19 00 zo dňa 11.11.2019, v obstarávacej cene 3 
535,15 €, 
f) pozemok registra „E“ KN, parcelné číslo 3800, druh pozemku trvalý trávnatý porast o výmere 1 194 m², zapísaný na 
liste vlastníctva č. 4172, zverený zverovacím protokolom č. 11 880440 19 00 zo dňa 11.11.2019, v obstarávacej cene 
237,80 €, 
do správy rozpočtovej organizácii Základná škola na ul. I. Bukovčana 3, 841 08 Bratislava, IČO: 31 780 865 a s nimi 
súvisiacimi právami a záväzkami za účelom správy, údržby a užívania.. 
 

Hlasovanie 
 

Za: Proti: Zdržal sa: Prijatie 
uznesenia 

 7 0 0 áno 

 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
 

K bodu 4               Schválenie výpožičky častí pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa 
pre DNV ŠPORT,  spol. s r.o 

 
Z obsahu diskusie:  bez diskusie 
 

Uznesenie č. 4/5/2021  

 
Komisia legislatívy, financií, mandátovej a kontroly odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-
Devínska Nová Ves schváliť výpožičku  z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov časti pozemkov vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislava, 
v správe Základnej školy I. Bukovčana 3, 841 08 Bratislava, nachádzajúce sa v okrese Bratislava IV, obci Bratislava – 
m.č. Devínska Nová Ves, k. ú. Devínska Nová Ves, a to : 
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- časť pozemku registra "C" KN  parc.č. 2565/1 o výmere 805 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvoria, celková 
výmera pozemku 11 155 m2, zapísaný na liste vlastníctva č. 2,  
- časť pozemku registra „E“ KN parc.č. 3798/278 o výmere 11 618 m2, druh pozemku trvalý trávnatý porast, celková 
výmera 12 571 m2, zapísaný na liste vlastníctva č. 4172,  
- časť pozemku registra „E“ KN parc.č. 3800 o výmere 517 m2, druh pozemku trvalý trávnatý porast, celková výmera 
1194 m2, zapísaný na liste vlastníctva č. 4172,  
- časť pozemku registra „E“ KN parc.č. 3879/1 o výmere 394 m2, druh pozemku ostatná plocha, celková výmera 710 
m2, zapísaný na liste vlastníctva č. 4172,  
vedených Okresným úradom Bratislava, katastrálnym odborom pre okres Bratislava IV, obec Bratislava-m. č. Devínska 
Nová Ves pre spoločnosť DNV ŠPORT, spol. s r.o., IČO: 35 919 264, so sídlom Vápencová 34, 841 07 Bratislava,  na 
dobu neurčitú odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy o výpožičke, za účelom zabezpečenia údržby a správy 
športovísk v školskom areáli a plnenie verejnoprospešných úloh mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves v oblasti 
športu. 
 

Hlasovanie 
 

Za: Proti: Zdržal sa: Prijatie 
uznesenia 

 7 0 1 áno 

 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
 

K bodu 5              Schválenie výpožičky z dôvodu hodného osobitného zreteľa časti pozemkov vo 
vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy, zverené do správy mestskej časti 
Bratislava-Devínska Nová Ves so všetkými právami a záväzkami na základe 
protokolu č. 11 88 0440 1900 pre Základnú školu na ul. I. Bukovčana 3 

 
Z obsahu diskusie: bez diskusie 

Uznesenie č. 5/5/2021  

 
Komisia legislatívy, financií, mandátovej a kontroly odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-
Devínska Nová Ves schváliť výpožičku z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov časti pozemkov vo vlastníctve Hlavného mesta SR 
Bratislavy, zverené do správy mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves so všetkými právami a záväzkami na základe 
protokolu č. 11 88 0440 19 00  zo dňa 11.11.2019, a to : 
- časť pozemku registra „E“ KN parc.č. 3800 o výmere 677 m2, druh pozemku trvalý trávny porast, pozemok o 
celkovej výmere 1194 m2, zapísaný na liste vlastníctva č. 4172, 
- časť pozemku registra „E“ KN parc.č. 3879/1 o výmere 316 m2, druh pozemku ostatná plocha, pozemok o 
celkovej výmere 710 m2, zapísaný na liste vlastníctva č. 4172 
pre Základnú školu I. Bukovčana 3, 841 08 Bratislava, IČO: 31 780 865 na dobu neurčitú odo dňa nadobudnutia 
účinnosti Dodatku č. 2 k Zmluve o výpožičke č. 98/2017 . 
 
Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v upravení predmetu výpožičky pre lepšie využitie areálu školy pre potreby 
školy a žiakov, ako aj športové využitie športovísk vybudovaných v areáli školy. 
 

Hlasovanie 
 

Za: Proti: Zdržal sa: Prijatie 
uznesenia 

 8 0 0 áno 

 
Uznesenie bolo prijaté. 
 

K bodu 6              Schválenie výpožičky častí pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre 
DNV ŠPORT, spol. s r.o 
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Z obsahu diskusie: bez diskusie 

Uznesenie č. 6/5/2021  

 
Komisia legislatívy, financií, mandátovej a kontroly odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-
Devínska Nová Ves schváliť výpožičku  z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov časti pozemkov vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislava, 
v správe mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves nachádzajúce sa v okrese Bratislava IV, obci Bratislava – m.č. 
Devínska Nová Ves, k. ú. Devínska Nová Ves, a to: 
- časť pozemku registra "C"KN  parc.č. 2565/1 o výmere 805 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvoria, celková 
výmera pozemku 11 155 m2, zapísaný na liste vlastníctva č. 2, zverený do správy mestskej časti Bratislava-Devínska 
Nová Ves protokolom č.  11 88 0095 16 00 z 8.3.2016, 
- časť pozemku registra „E“ KN parc.č. 3798/278 o výmere 11 618 m2, druh pozemku trvalý trávnatý porast, celková 
výmera 12 571 m2, zapísaný na liste vlastníctva č. 4172, zverený do správy mestskej časti Bratislava-Devínska Nová 
Ves protokolom č.  91/91 z 30.9.1991, 
- časť pozemku registra „E“ KN parc.č. 3800 o výmere 517 m2, druh pozemku trvalý trávnatý porast, celková výmera 
1194 m2, zapísaný na liste vlastníctva č. 4172, zverený do správy mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves 
protokolom č.  11 88 0440 19 00 z 11.11.2019, 
- časť pozemku registra „E“ KN parc.č. 3879/1 o výmere 394 m2, druh pozemku ostatná plocha, celková výmera 710 
m2, zapísaný na liste vlastníctva č. 4172, zverený do správy mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves protokolom č.  
11 88 0440 19 00 z 11.11.2019, 
 
vedených Okresným úradom Bratislava, katastrálnym odborom pre okres Bratislava IV, obec Bratislava-m. č. Devínska 
Nová Ves, pre spoločnosť DNV ŠPORT, spol. s r.o., IČO: 35 919 264, so sídlom Vápencová 34, 841 07 Bratislava,  na 
dobu neurčitú, za účelom zabezpečenia údržby a správy športovísk v školskom areáli a plnenie verejnoprospešných 
úloh mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves v oblasti športu. 
 

Hlasovanie 
 

Za: Proti: Zdržal sa: Prijatie 
uznesenia 

 7 0 1 áno 

 
Uznesenie bolo prijaté. 
 

K bodu 7             Rôzne 

 
Z obsahu diskusie: bez diskusie 
 
 
Komisia legislatívy, financií, mandátovej a kontroly prerokovala materiál bez prijatia uznesenia. 
 
 

 Titul., meno a priezvisko Podpis 

Zapísala  
(gestor komisie) 

 
Mgr. Monika Dargajová 

 
 

 
Predseda komisie 

 
Mgr. Rastislav Tešovič 
 

 
 

 


