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

 

Zápisnica zo zasadnutia komisie zo dňa 30. novembra 2020 
 

Miesto zasadnutia videokonferencia  

Začiatok  18:00  hod. 

Ukončenie 20:28  hod. 

Prítomní Mgr. Rastislav Tešovič, , Mgr. Beata Janatová, Ing. Ján Žatko, Jozef Griger, Peter 
Marčák, Igor Maruščák,  Mgr. Lenka Hlaváčová od 18:30 hod., Bronislava 
Kraváriková od 18:35 hod.  

 
 

I. 
Úvod 

 
Úvodom predseda komisie p. Rastislav Tešovič privítal prítomných členov komisie, hostí p. Máriu Koprdovú, p. Eriku 
Labaškovú, p. Moniku Dargajovú a p. Tomáša Hollého a konštatoval, že je prítomných 8 členov komisie, t. j. komisia  
je uznášaniaschopná. Členovia komisie – p. Mráz a p. Veslárová ospravedlnili 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. Informácia o plnení uznesení MZ MČ BA-DNV splatných do 25.11.2020 alebo trvalo plnených 

3. Informácia o plnení uznesení MR MČ BA-DNV splatných do 25.11.2020 alebo trvalo plnených 

4. Návrh rozpočtu MČ BA-DNV na roky 2021 – 2023 

5. Rozpočtové opatrenia č. 5 k schválenému rozpočtu MČ BA-DNV na rok 2020 

6. A 
Správa  o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ Ivana Bukovčana 3 za 

školský rok 2019/2020  

6. B 
Správa  o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ Pavla Horova 16 za školský 

rok 2019/2020 

6.C 
Správa  o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti MŠ Pavla Horova 3  za školský 

rok 2019/2020 

6. D 
Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti MŠ Milana Marečka 20 za 

školský rok 2019/2020. 

6. E 
Súhrnná správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti škôl a školských 

zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ BA DNV za školský rok 2019/2020 

7. 

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

..../2020, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves 

č. 6/2016, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Bratislava-Devínska 

Nová Ves č. 6/2013 o pravidlách času predaja v obchode, času prevádzky služieb, času výstavby a 

rekonštrukcie stavieb a bytov 

8. Návrh Zmluvy o spolupráci medzi mestskou časťou Bratislava-Devínska Nová Ves a CVTI SR š.p.o. 

9. Schválenie prenájmu NP v objekte Líniového centra o výmere 50,50 m2. 

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

11. 
Návrh plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava – Devínska Nová Ves 

na obdobie 1. polrok 2021 

12. 
Schválenie prevzatia do správy pozemky a infraštruktúru v lokalite Devínsky Dvor po ich prevode do 

vlastníctva hlavnému mestu SR BA od spoločnosti Devínska správa o.z. 

13. 
Schválenie návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy na prevod Opticko-izolačnej bariéry od spoločnosti 

Devínska správa o.z. 
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14. 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. 18/11/2020  

 
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           Informácia o plnení uznesení MZ MČ BA-DNV splatných do 25.11.2020 alebo 
trvalo plnených 

 
Materiál uviedol : Rastislav Tešovič           
 
Z obsahu diskusie: p. Marčák sa opýtal, prečo sa rušia komisie MÚ. P. Koprdová oznámila, že nie je v kompetencii MZ 
kreovať členov komisie MÚ, preto ich bude kreovať MÚ.  
 
 

Uznesenie č. 19/11/2020 

 
Komisia legislatívy, financií, mandátovej a kontroly odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-
Devínska Nová Ves zobrať na vedomie informáciu o plnení uznesení MZ MČ BA-DNV splatných do 25.11.2020, vrátane 
trvalo realizovaných uznesení z minulých rokov, podľa výsledkov vykonanej kontroly. 
 
Prezentácia:  6 
 

Hlasovanie 
 

Za: Proti: Zdržal sa: Prijatie 
uznesenia 

 6 0 0 ÁNO 

 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
 
 

K bodu 3              Informácia o plnení uznesení MR MČ BA-DNV splatných do 25.11.2020 alebo 
trvalo plnených 

 
Materiál uviedol : Rastislav Tešovič           
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Z obsahu diskusie:  bez diskusie 
 
 

Uznesenie č. 20/11/2020 

 
Komisia legislatívy, financií, mandátovej a kontroly odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-
Devínska Nová Ves zobrať na vedomie informáciu o plnení uznesení MZ MČ BA-DNV splatných do 25.11.2020, vrátane 
trvalo realizovaných uznesení z minulých rokov, podľa výsledkov vykonanej kontroly. 
 
Prezentácia:  6 
 

Hlasovanie 
 

Za: Proti: Zdržal sa: Prijatie 
uznesenia 

 6 0 0 ÁNO 

 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
 

K bodu 4                                   Návrh rozpočtu MČ BA-DNV na roky 2021 – 2023 
 

 
Materiál uviedol : Mária Koprdová           
 
Z obsahu diskusie:   
 
p. Koprdová oznámila členom komisie, že Komisia sociálnej, bytovej a zdravotnej a Komisie školstva, mládeže 
a vzdelávania nemali k predloženému návrhu rozpočtu žiadne pripomienky. Pripomienky z Komisie na ochranu 
verejného poriadku, dopravy a parkovacej politiky boli zapracované do návrhu rozpočtu.  
p. Hollý uviedol, že p. Veslárová mala požiadavku na kúpu schodolezu. Najprv mu bol doručený email od p. Veslárovej, 
že nie je možné do Vily Košťálovej umiestniť schodolez a následne sa p. Hollého pýtala, prečo nie je zapracovaná jej 
pripomienka na kúpu schodolezu, ktorý by mal byť umiestnený vo Vile Košťálová.  
p. Janatová oznámila, že Komisia výstavby, životného prostredia k návrhu rozpočtu neprijala žiadne uznesenie, pretože 
komsia nebola uznášania pri hlasovaní formou per rollam (hlasovali len 4 členovia komisie).  
p. Tešovič poznamenal, že má informáciu, že aj rozpočet hlavného mesta SR Bratislavy sa bude častejšie v priebehu 
roka upravovať.  
p. Marčák poznamenal, že je nesúlad v popisnej časti s tabuľkovou časťou. Taktiež nesedia niektoré číselné údaje. 
V každej jednej oblasti by mali byť bežné výdavky a kapitálové výdavky. Navrhuje prerobiť návrh rozpočtu tak, aby 
v každej jednej oblasti boli rozdelené bežné a kapitálové výdavky. Taktiež sa opýtal, prečo sa zvyšujú mzdy na MÚ.  
p. Koprdová oznámila členom komisie, že sa pozrie na nesúlad číselných údajov.  
p. Tešovič povedal, že jeho skôr ako zvýšenie miezd na MÚ zaujíma počet zamestnancov plánovaných na r. 2021, 
pretože možno práve to môže byť dôvod nárastu výdavkov na mzdy.  
p. Marčák poznamenal, že z tabuľky nevidno nárast počtu zamestnancov na MÚ, chýba mu v popisnej časti 
odôvodnenie, ktoré je potrebné doplniť.  
p. Griger sa poďakoval predkladateľovi materiálu za editovateľnú tabuľku návrhu rozpočtu a poznamenal, že mzdy MÚ 
sú  odôvodnené.  
p. Žatko uviedol, že zdôvodnenie by malo byť v textovej časti materiálu. Taktiež mu nesedí údaj kapitálových výdavkov 
Denova 210tis., keďže v tabuľke je 201tis.  
p. Hollý sa pozrie na túto nezrovnalosť a zároveň rozpíše zostatok, ktorý je k dispozícii a môžeme ho využiť na 
investície v priebehu roka.  
p. Griger navrhuje, aby sa v oblasti ochrana a bezpečnosť doplnil počet kamier a počet odhalených incidentov. Zároveň 
požaduje, aby sa do rozpočtu doplnili náklady na parkovací dom. Opýtal sa predkladateľa materiálu, či finančné 
prostriedky vyčlenené na PD sú dostačujúce. P. Hollý uviedol, že sú dostačujúce.  
p. Tešovič poznamenal, že investičnú prípravu parkovacieho domu by bolo dobré urobiť ešte v r. 2021.  
p. Koprdová oznámila, že výdavky na schodolez budú zapracované do rozpočtu až po stanovisku Pamiatkového úradu. 



4 

 

Uznesenie č. 21/11/2020  

 
Komisia legislatívy, financií, mandátovej a kontroly odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-
Devínska Nová Ves: 
 
1. z o b r a ť  n a  v e d o m i e 
Odborné stanovisko miestneho kontrolóra k návrhu rozpočtu Mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves na roky 
2021 - 2023 
 
2. s ch v á l i ť  s pripomienkami Komisie legislatívy, financií, mandátovej a kontroly  
rozpočet Mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves na rok 2021  
v štruktúre:  
bežné príjmy:  11 377 511 € 
kapitálové príjmy  5 887 221 € 
finančné operácie príjmové  4 045 712  € 
príjmy spolu  21 310 444 € 
 
bežné výdavky  11 019 136,8  € 
kapitálové výdavky  10 291 307,2 € 
finančné operácie výdavkové  0  € 
výdavky spolu  21 310 444 € 
 
Celkový výsledok rozpočtu - vyrovnaný   0 €, 
 
3. z o b r a ť   n a  v e d o m i e  
návrhy rozpočtov MČ BA-DNV na roky 2022 a 2023 v štruktúre: 
- rok 2022: celkové príjmy 26 553 511 €, celkové výdavky 26 553 511 €, celkový výsledok rozpočtu vyrovnaný 0 €, 
- rok 2023: celkové príjmy 27 853 511 €, celkové výdavky 27 853 511 €, celkový výsledok rozpočtu vyrovnaný 0 €. 
 
4. p o ž i a d a ť  
prednostku Miestneho úradu MČ BA-DNV, aby schválený rozpočet zverejnila obvyklým spôsobom 
 
5. u l o ž i ť  
a) riaditeľom rozpočtových a príspevkových organizácií MČ BA-DNV, aby spracovali rozpočty vlastných organizácií na 
roky 2021 - 2023, ktoré zohľadňujú im stanovené hodnoty a ukazovatele, a zaslali ich Miestnemu úradu MČ BA-DNV 
do 10 dní, 
b) riaditeľom základných a materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ BA-DNV, aby vždy k termínu 
odovzdávania informácií o počte žiakov (15.9. a 15.1.) predložili túto informáciu aj Miestnemu úradu MČ BA-DNV za 
účelom úpravy rozpočtu podľa reálnych potrieb. 
 
Prezentácia:  8 
 

Hlasovanie 
 

Za: Proti: Zdržal sa: Prijatie 
uznesenia 

 7 0 1 ÁNO 

 
Uznesenie bolo prijaté. 
 

K bodu 5            Rozpočtové opatrenia č. 5 k schválenému rozpočtu MČ BA-DNV na rok 2020 

 
Materiál uviedol : Rastislav Tešovič           
 
Z obsahu diskusie:  
p. Tešovič sa opýtal, či ej to posledná zmena rozpočtu v tomto roku. P. Hollý verí, že je to posledná zmena rozpočtu, 
taktiež dodal, že týmto rozpočtovým opatrením sčasti vyrovnával rozpočet na r. 2020.  
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p. Žatko mal otázku, aké zmeny boli v dodatočnom materiály, ktorý bol poslaný v deň zasadnutia komisie, pretože si 
ho z časovej tiesne nestihol preštudovať. Taktiež sa opýtal, či budú výdavky z pôžičky 186 tis. €zapracované. P. Hollý 
uviedol, že tieto výdavky sú zapracované. P. Koprdová uviedla, že pôjde o výdavky na rekonštrukciu rozvodov na ZŠ I. 
Bukovčana, opravy chodníkov.  

 

Uznesenie č. 22/11/2020  

 
Komisia legislatívy, financií, mandátovej a kontroly odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-
Devínska Nová Ves schváliť  
Rozpočtové opatrenia č. 5 k schválenému rozpočtu mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves na rok 2020 v 
nasledovnom znení: 
 
1. znížením výdavkov na položke: 
- Program 6 (Ochrana a bezpečnosť), podprogram 2 (Požiarna ochrana), prvok 2 (Dobrovoľný hasičský zbor obce - 
DHZO), položka 600 (Mzdy, platy, služob. príjmy a ostatné vyrovnania) vo výške 2 000 €,  
 
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 2 000 €. 
 
2. znížením výdavkov na položke: 
- Program 8 (Šport), podprogram 1 (Športové areály), prvok 6 (Ostatné športoviská), položka 700 (KV - Ostatné 
športoviská) vo výške 8 000 €,  
 
a zároveň zvýšením výdavkov na položke: 
- Program 8 (Šport), Podprogram 1 (Športové areály), Prvok 1 (Prevádzka športovísk), Položka 600 (BT - DNV ŠPORT 
s.r.o.) vo výške 8 000 €. 
 
3. znížením výdavkov na položkách: 
- Program 6 (Ochrana a bezpečnosť), podprogram 4 (Verejný poriadok a bezpečnosť), prvok 2 (Inšpektori verejného 
poriadku), položka 620 (Poistné a príspevok do poisťovní - dohody mimopr. pomer) vo výške 1 800 €, 
- Program 6 (Ochrana a bezpečnosť), podprogram 4 (Verejný poriadok a bezpečnosť), prvok 2 (Inšpektori verejného 
poriadku), položka 630 (Tovary a služby - odmeny práce na dohodu) vo výške 5 400 €, 
- Program 6 (Ochrana a bezpečnosť), podprogram 4 (Verejný poriadok a bezpečnosť), prvok 2 (Inšpektori verejného 
poriadku), položka 630 (Tovary a služby - prevádzkové náklady) vo výške 1 800 €, 
 
a zároveň zvýšením výdavkov na položke:  
- Program 6 (Ochrana a bezpečnosť), podprogram 4 (Verejný poriadok a bezpečnosť), prvok 1 (Monitorovací kamerový 
systém), položka 700 (KV - kamerový systém) vo výške 9 000 €. 
 
4. zvýšením príjmov na položke: 
- 312 (Bežné transfery zo ŠR), položka 312012 (Na matriku) vo výške 1 696,95, 
 
a zároveň zvýšením výdavkov na položkách: 
- Program 1 (Všeobecné verejné služby), podprogram 3 (Služby občanom), prvok 1 (Matrika), položka 610 (Mzdy, platy, 
služobné príjmy a ostatné vyrovnania) vo výške 1 269 €, 
- Program 1 (Všeobecné verejné služby), podprogram 3 (Služby občanom), prvok 1 (Matrika), položka 620 (Poistné a 
príspevok do poisťovní) vo výške 427,95 €. 
 
5. zvýšením príjmov na položke: 
- 312 (Bežné transfery zo ŠR), položka 312012 (Na rozvoj školstva - ZŠ), vo výške 38 610 €, 
 
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 - normatívne) vo výške 5 000 €, 
- Program 4 (Vzdelávanie), podprogram 2 (Základné školy), prvok 1 (ZŠ Ivana Bukovčana - sekundárne vzdelávanie), 
položka 641 (Bežný transfer zo ŠR - normatívne) vo výške 5 082 €, 
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- Program 4 (Vzdelávanie), podprogram 2 (Základné školy), prvok 2 (ZŠ Pavla Horova - primárne vzdelávanie), položka 
641 (Bežný transfer zo ŠR - normatívne) vo výške 14 000 €, 
- Program 4 (Vzdelávanie), podprogram 2 (Základné školy), prvok 1 (ZŠ Pavla Horova - sekundárne vzdelávanie), 
položka 641 (Bežný transfer zo ŠR - normatívne) vo výške 14 528 €. 
 
6. zvýšením príjmov na položke:  
- 312 (Bežné transfery zo ŠR), položka 312012 (Na rozvoj školstva - ZŠ stravné) vo výške 43 778,2€, 
 
a zároveň znížením výdavkov na položkách:  
- Program 4 (Vzdelávanie), podprogram 3 (Školské stravovanie), prvok 1 (ŠJ pri MŠ M. Marečka 16), položka 600 
(Transfer pre MŠ - stravné) vo výške 3 107,2 €, 
- Program 4 (Vzdelávanie), podprogram 3 (Školské stravovanie), prvok 4 (ŠJ pri MŠ J. Smreka), položka 600 (Transfer 
pre MŠ - stravné) vo výške 8 935,8 €, 
 
a zároveň zvýšením výdavkov na položkách: 
- Program 4 (Vzdelávanie), podprogram 3 (Školské stravovanie), prvok 5 a 6 (ŠJ pri ZŠ I. Bukovčana 1 a 3), položka 600 
(Transfer pre MŠ - stravné) vo výške 37 031,2 €, 
- Program 4 (Vzdelávanie), podprogram 3 (Školské stravovanie), prvok 7 (ŠJ pri ZŠ P. Horova), položka 600 (Transfer pre 
MŠ - stravné) vo výške 18 790 €, 
 
7. znížením výdavkov na položke: 
- Program 1 (Všeobecné verejné služby), podprogram 1 (Výdavky verejnej správy), prvok 1 (Miestky úrad, riadenie a 
kontrola), položka 630 (Tovary a služby - opravy a údržba budov ZŠ a MŠ) vo výške 7 327 €, 
 
a zároveň zvýšením výdavkov na položkách:  
- Program 1 (Všeobecné verejné služby), podprogram 1 (Výdavky verejnej správy), prvok 1 (Miestky úrad, riadenie a 
kontrola), položka 630 (Rutinná a štandardná údržba - ostatná) vo výške 4 963 €, 
- Program 1 (Všeobecné verejné služby), podprogram 1 (Výdavky verejnej správy), prvok 1 (Miestky úrad, riadenie a 
kontrola), položka 630 (Rutinná a štandardná údržba - prevádzkove stroje, prístroje) vo výške 2 364 €. 
 
8. znížením výdavkov na položke:  
- Program 1 (Všeobecné verejné služby), podprogram 1 (Výdavky verejnej správy), prvok 1 (Miestky úrad, riadenie a 
kontrola), položka 630 (Výpočtová technika) vo výške 693 €, 
 
a zároveň zvýšením výdavkov na položke:  
- Program 1 (Všeobecné verejné služby), podprogram 1 (Výdavky verejnej správy), prvok 1 (Miestky úrad, riadenie a 
kontrola), položka 630 (Telekomunikačná technika) vo výške 693 €. 
 
9. znížením výdavkov na položke: 
- Program 6 (Ochrana a bezpečnosť), podprogram 2 (Požiarna ochrana), prvok 2 (DHZO), položka 630 (Tovary a služby) 
vo výške 500 €, 
 
a zároveň zvýšením výdavkov na položke: 
- Program 6 (Ochrana a bezpečnosť), podprogram 2 (Požiarna ochrana), prvok 1 (Ochrana pred požiarmi), položka 630 
(Školenia, kontroly, revízie, opravy) vo výške 500 €. 
 
10. zvýšením príjmov na položke: 
- 321 (Granty), položka (Dotácia na rekonštrukciu klubu dôchodcov) vo výške 350 000 €, 
 
a zároveň zvýšením výdavkov na položke:  
- Program 1 (Všeobecné verejné služby), podprogram 1 (Výdavky verejnej správy), prvok 1 (Miestky úrad, riadenie a 
kontrola), položka 700 (KV - MÚ a ostatné)) vo výške 350 000 €. 
 
11. zvýšením príjmov na položke: 
- 514 (Ostatné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci), položka 514002 (Dlhodobé) vo výške 186 458 €, 
a zároveň zvýšením výdavkov na položke: 
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- Program 1 (Všeobecné verejné služby), podprogram 1 (Výdavky verejnej správy), prvok 1 (Miestky úrad, riadenie a 
kontrola), položka 650 (Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s návratnými finančnými výpomocami) vo výške 
186 458 €. 
 
Prezentácia:  8 
 

Hlasovanie 
 

Za: Proti: Zdržal sa: Prijatie 
uznesenia 

 8 0 0 ÁNO 

 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
 

K bodu 6A  Správa  o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ Ivana 
Bukovčana 3 za školský rok 2019/2020 

 
 

K bodu 6B  Správa  o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ Pavla 
Horova 16 za školský rok 2019/2020 

 

K bodu 6C       Správa  o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti MŠ Pavla 
Horova 3  za školský rok 2019/2020 

 

K bodu 6D               Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti MŠ 
Milana Marečka 20 za školský rok 2019/2020 

 

K bodu 6E               Súhrnná správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti 
škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ BA DNV za školský 

rok 2019/2020 

 
Materiál uviedol : Rastislav Tešovič           
 
Z obsahu diskusie:  
p. Tešovič uviedol súčasne materiály bodov 6A-6E. tieto správy sa predkladajú do MZ každý rok, pričom pre túto 
komisiu sú len informatívne a materiály sa berú len na vedomie.  
p. Griger poznamenal, že tieto správy, tak ako je deklarované v materiáloch nenašiel na webe. P. Koprdová preverí 
túto informáciu.  
p. Janatová oznámila členom komisie, že každá z predložených správ bola schválená na Komisii školstva, mládeže 
a vzdelávania.   
p. Griger oznámil, že sa zdrží hlasovania, pretože správy nenašiel na webe a nie je s nimi oboznámený.  
p. Koprdová oznámila, že zajtra dá vedieť, či boli správy zverejnené na webe.  
 
 

Uznesenie č. 23/11/2020  

 
Komisia legislatívy, financií, mandátovej a kontroly berie na vedomie predložené Správy o výsledkoch a podmienkach 
výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2019/2020 a Súhrnnú správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-
vzdelávacej činnosti škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ BA-DNV za školský rok 2019/2020 
 
Prezentácia: 8 
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Hlasovanie 
 

Za: Proti: Zdržal sa: Prijatie 
uznesenia 

 7 0 1 ÁNO 

 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
 

K bodu 7         Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Devínska Nová 
Ves č. ..../2020, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti 
Bratislava-Devínska Nová Ves č. 6/2016, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne 
záväzné nariadenie Mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves č. 6/2013 o 
pravidlách času predaja v obchode, času prevádzky služieb, času výstavby a 

rekonštrukcie stavieb a bytov 

 
Materiál uviedla : Erika Labašková         
 
Z obsahu diskusie:   
 
p. Labašková oboznámila členov komisie so znením Návrhu VZN ako aj dôvodom, jeho predloženia.  
 
 

Uznesenie č. 24/11/2020  

 
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 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves č. 6/2016, ktorým sa mení 
a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves č. 6/2013 o pravidlách času 
predaja v obchode, času prevádzky služieb, času výstavby a rekonštrukcie stavieb a bytov v predloženom znení 
 
Prezentácia: 8 
 

Hlasovanie 
 

Za: Proti: Zdržal sa: Prijatie 
uznesenia 

 8 0 0 ÁNO 

 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
 

K bodu 8                   Návrh Zmluvy o spolupráci medzi mestskou časťou Bratislava-Devínska Nová 
Ves a CVTI SR, š.p.o. 

 
Materiál uviedla: Monika Dargajová     
 
Z obsahu diskusie:  
p. Dargajová oboznámila členov komisie s informáciou týkajúcou sa dôvodu uzatvorenia Zmluvy o spolupráci. Podľa p. 
Dargajovej je tento typ zmluvy vhodnejší ako zmluva o združenej investícii, pri ktorej by muselo dôjsť k vzniku 
spoluvlastníckeho podielu medzi zmluvnými stranami.  
p. Tešovič sa opýtal, či by nebolo vhodné zrušiť pôvodné uznesenie MZ. p. Koprdová uviedla, že pôvodné uznesenie 
MZ sa zruší.  
p. Žatko si nestihol pozrieť dodatočne doplnený materiál, preto sa opýtal, či nastala podstatná zmena v návrhu zmluvy. 
p. Dargajová oznámila, že sa zmenila doba trvania zmluvy, ktorá je naviazaná na čas trvania výpožičky. Zároveň 
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poznamenala, že CVTI SR, š.p.o. ešte nepredložila definitívne znenie zmluvy, preto ak budú mať ešte nejaké 
pripomienky k návrhu zmluvy, budú predloženie na rokovanie MZ.  
 

Uznesenie č. 25/11/2020  

 
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 
Centrom vedecko-technických informácií SR v predloženom znení s pripomienkou zrušenia uznesenia Miestneho 
zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves UMZ č. 37/9/2020. 
 
Prezentácia:  8 
 

Hlasovanie 
 

Za: Proti: Zdržal sa: Prijatie 
uznesenia 

 7 0 1 ÁNO 

 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
 
 

K bodu 9             Schválenie prenájmu NP v objekte Líniového centra o výmere 50,50 m2. 

 
Materiál uviedol : Rastislav Tešovič           
 
Z obsahu diskusie:   
p. Koprdová uviedla, že lehota na podávanie žiadosti uplynula dnes o 09:00 hod., pričom boli doručené 3 žiadosti. Prvá 
žiadosť boli služby v oblasti barberstva, druhá žiadosť sa týkala servisu elektronických zariadení a tretia žiadosť mala 
nejasný účel, prezentuje sa ako bistro, ktoré bude predávať proseco.  
p. Janatová uviedla, že by bola za kaviareň, ktorá sa hodí do daného prostredia, avšak je potrebné záujemcu upozorniť 
na zákaz predaja alkoholických nápojov tak, ako to bolo stanovené v podmienkach obchodnej verejnej súťaži.  
p. Marčák poznamenal, že opravovne elektronických zariadení máme v DNV 3, takže si nie je istý, že by bola potrebná 
ďalšia opravovňa, aj keď voči nej nič nemá.  
p. Žatko je proti tretej ponuke a teda proti bistru. Na poslednom MZ sa poslanci bavili o krčme, ktorá je v súčasnosti 
v predmetnom nebytovom priestore a s problémami, ktoré tam sú a preto si nemyslí, že jedno pohostinské zariadenie 
by malo nahradiť druhé. p. Griger sa stotožňuje s názorom p. Žatka. P. Tešovič taktiež navrhuje dať šancu iným ako 
pohostinským zariadeniam.  
p. Maruščák sa opýtal, že keď boli zadané kritéria, či je možné niekoho na základe tohto vylúčiť. Taktiež sa opýtal, 
prečo nedáme práve v zámere dopyt po nejakej službe.  
p. Marčák sa chce pripojiť k tomu, čo povedal p. Žatko a neschvaľovať nájom pre bistro.  
p. Janatová navrhla, aby sa presne zadefinovalo, čo tam chceme.  
p. Tešovič uviedol, že je potrebné zachovať transparentnosť a preto je potrebné dať do zámeru účel. Taktiež 
poznamenal, že je potrebné sa pozrieť na stavebné povolenie, ako je tam účel využitia a či nebude potrebná aj zmena 
účelu nebytového priestoru.  
p. Dargajová oznámila, že existujú judikáty, podľa ktorých ak je iný účel využitia ako je uvedený v stavebnom povolení, 
zmluva je od začiatku neplatná. P. Tešovič poznamenal, že to sa dá ošetriť v zmluve prechodnými ustanoveniami, že 
účel nájmu by bol najprv kaviareň a potom iný účel. 
p. Maruščák navrhol, aby sa na komisii nastavili jasné pravidlá na vyhodnocovanie výberu. Keďže pravidlá nie sú 
nastavené, zdrží sa hlasovania.  
p. Marčák poznamenal, že v rámci verejného obstarávania nie vždy musí byť cena rozhodujúcim kritériom.  
p. Koprdová uviedla, že účel využitia preverí.  
p. Tešovič uviedol, že sa bude hlasovať variantne a to nasledovne:  
 

Uznesenie č. 26/11/2020  
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Komisia legislatívy, financií, mandátovej a kontroly odporúča Miestnemu zastupiteľstvu Mestskej časti Bratislava - 
Devínska Nová Ves vylúčiť uchádzača č. 3 z vyhlásenej obchodnej verejnej súťaže na prenájom nebytového priestoru o 
výmere 50,50 m2 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 
Prezentácia:  8 
 

Hlasovanie 
 

Za: Proti: Zdržal sa: Prijatie 
uznesenia 

 6 0 2 ÁNO 

 
Uznesenie bolo prijaté. 
 

Uznesenie č. 27/11/2020  

 
Komisia legislatívy, financií, mandátovej a kontroly odporúča Miestnemu zastupiteľstvu Mestskej časti Bratislava - 
Devínska Nová Ves schváliť prenájom nebytového priestoru o výmere 50,50 m2, 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 Bc. Tibor Valachovič – SOLFIX, Jána Smreka 7, 841 08 Bratislava, IČO 50535374, za cenu 71 €/m2/rok + služby 
spojené s užívaním nebytového priestoru na dobu neurčitú od 06.02.2021 za účelom prevádzkovania servisu 
elektronických zariadení, kancelárie a skladu 
 
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:  8 
 

Hlasovanie 
 

Za: Proti: Zdržal sa: Prijatie 
uznesenia 

 3 2 3 NIE 

 
Uznesenie nebolo prijaté. 
 

Uznesenie č. 28/11/2020  

 
Komisia legislatívy, financií, mandátovej a kontroly odporúča Miestnemu zastupiteľstvu Mestskej časti Bratislava - 
Devínska Nová Ves schváliť prenájom nebytového priestoru o výmere 50,50 m2, 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 Vincent Botló, Milana Marečka 18, 841 07 Bratislava, IČO 53384962 za cenu 55,55 €/m2/rok + služby spojené s 
užívaním nebytového priestoru na dobu neurčitú od 06.02.2021 za účelom prevádzkovania pánskeho holičstva – 
Barber shop.  
 
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:  8 
 



11 

 

Hlasovanie 
 

Za: Proti: Zdržal sa: Prijatie 
uznesenia 

 6 0 2 ÁNO 

 
Uznesenie bolo prijaté. 
 

K bodu 10                                   Zníženie nájomného za NP pre Ichtys o.z. 

 
Materiál uviedol : Rastislav Tešovič           
 
Z obsahu diskusie:  Predseda komisie p. Rastislav Tešovič sa informoval, aký je dôvod zníženia nájomného. Prednostka 
MiÚ ozrejmila členov komisie s históriou platby nájomného za 2 priestory, ktoré má občianske združenie v nájme. 
Priestory boli v nájme za 1 Euro, následne mal byť 1 z priestorov prenajaté za komerčné nájomné, vtedy nájomca 
uviedol, že bude platiť priestor za komerčné nájomné a teraz opätovne žiada o zníženie nájomného. Občianske 
združenie má poskytnutú dotáciu na nájomné za rok 2019 vo výške 1044 Eur. Poslankyňa p. Bronislava Kraváriková sa 
vyjadrila, že v komisii sociálnej bytovej a zdravotnej sa štyria členovia vyjadrili proti zníženiu nájomného a 1 hlasoval za 
zníženie. Pani prednostka MiÚ vyjadrila otázku, aký je počet zníženia, či rastie počet detí. Podľa poskytnutých 
informácií majú 400 klientov, z toho 300 detí. P. Rastislav Tešovič sa vyjadril, že sa zdrží hlasovania, nakoľko nepozná 
dôvod zníženia nájomného a spoločenská hodnota by mala byť zdôvodnená. Pani Erika Labašková, zamestnankyňa 
MiÚ sa vyjadrila, že žiadosť o dotáciu nebola schválená, účel nájmu je možné zmeniť na iný účel, než je poskytnutie 
nájmu, preto by nemusel byť problém, pokiaľ by sa znížilo nájomné na 1 Euro/ročne a dodatočne by sa zmenil účel 
poskytnutia dotácie. Poslanec p. Ján Žatko informoval členov komisie, že ide o opakovanú žiadosť spred roka a sám p. 
Žatko požiadal p. starostu o stiahnutie materiálu, nakoľko existovalo podozrenie, že priestory sa nevyužívajú na 
schválený účel a na 1. Poschodí sa nachádza kancelária, ktorá mala slúžiť výlučne štatutárovi občianskeho združenia 
a je potrebná miestna obhliadka. P. Žatko vykonal miestnu obhliadku, ubezpečil sa, že priestor slúži ako kancelária na 
prijímanie nových klientov  a prikláňa sa k schváleniu zníženia nájomného pre občianske združenie. 700 Eur ročne nie 
je vysoká suma a ide o verejnoprospešný účel. P. Maruščák sa vyjadril, že nemá nič proti samotnému občianskemu 
združeniu, podľa neho robia záslužnú činnosť. Predstavuje si dotačný sytém, kde sa dotáciou poskytujú peňažné 
prostriedky a všetko ostatné by malo byť poskytnuté za trhovú cenu. Z tohto dôvodu sa zdrží hlasovania. P. Marčák 
uviedol, že v minulosti bol problém s dodržiavaním prevádzkových hodín občianskeho združenia, nemá informáciu 
o tom, či daný problém pretrváva. P. Janatová sa vyjadrila, že v priestoroch brigádovala počas vysokej školy. Uviedla, 
že činnosť združenia má význam pre menšie deti. Zároveň vyjadrila názor, že si nemyslí, že je tam priestor na to, aby 
vedeli poskytovať služby pre 300 detí. Je potrebné presne vykázať činnosť na to, aby sa dalo objektívne zhodnotiť 
zníženie nájomného – zdrží sa hlasovania. 

 

Uznesenie č. 29/11/2020  

 
Komisia legislatívy, financií, mandátovej a kontroly odporúča Miestnemu zastupiteľstvu Mestskej časti Bratislava - 
Devínska Nová Ves schváliť z dôvodu hodného osobitného zreteľa zníženie výšky nájomného na sumu 1,00 €/rok za 
nebytový priestor č. 224 o výmere 16,72 m2 nachádzajúci sa na 2. nadzemnom podlaží v objekte Viacúčelového 
zariadenia na ulici Štefana Králika č.1, súp.č.6275, vedený na LV č.1, ležiaci na pozemku parc. č.2878/80,vedený na LV 
č.1723, evidovaný Okresným úradom Bratislava, katastrálnym odborom, katastrálne územie Devínska Nová Ves, pre 
Občianske združenie ICHTYS, Š. Králika 1, 841 08 Bratislava, IČO: 42126819. Prenajímateľ je správcom budovy a 
pozemku, ktoré sú vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislava.  
 
Dodatok k nájomnej zmluve bude nájomcom podpísaný do 30 dní od schválenia uznesenia v Miestnej rade mestskej 
časti Bratislava Devínska Nová Ves. V prípade, že dodatok nebude nájomcom v uvedenom termíne podpísaný, toto 
uznesenie stráca platnosť. 
 
 
Prezentácia:  8 
 

Hlasovanie 
 

Za: Proti: Zdržal sa: Prijatie 
uznesenia 
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 1 0 7 NIE 

 
Uznesenie nebolo prijaté. 
 
 

K bodu 11                 Návrh plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti 
Bratislava – Devínska Nová Ves na obdobie 1. polrok 2021 

 
Materiál uviedol : Rastislav Tešovič           
 
Z obsahu diskusie:  Predseda komisie p. Rastislav Tešovič vymenoval kontrolnú činnosť uvedenú v návrhu plánu 
kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra. Poslankyňa Janátová navrhuje, aby bola kontrola plnenia uznesení nie 1x za 
polrok, ale na každom zasadnutí miestneho zastupiteľstva. Prednostka miestneho úradu reagovala, že táto požiadavka 
by bola v praxi ťažko realizovateľná. P. Janatová oponovala, že miestne zastupiteľstvo aj tak schvaľuje kontrolnú 
činnosť, na čo opäť p. prednostka oponovala, že miestne zastupiteľstvo berie na vedomie správu o kontrolnej činnosti. 
Poslankyňa Janatová zmenila svoj návrh na kontrolu plnenia 2x do roka, na čo predseda komisie p. Rastislav Tešovič 
reagoval, že návrh korešponduje so súčasným stavom. Následne p. Tešovič informoval členov komisie, že v Petržalke 
sa v minulosti zistila strata v oblasti vyrubenia poplatku za rozvoj vo výške 1 mil. eur. Konštatoval, že by bolo vhodné 
požiadať kontrolóra o vykonanie kontroly v tejto oblasti. P. prednostka miestneho úradu reagovala, že preverí, či bola 
v tejto oblasti v minulosti vykonaná kontrola. 
 

Uznesenie č. 30/11/2020  

 
Komisia legislatívy, financií, mandátovej a kontroly odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-
Devínska Nová Ves 
 
1. schváliť 
Plán kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves na obdobie 1.polrok 2021  
 
2. poveriť 
Miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves na výkon kontrol v zmysle schváleného plánu 
kontrolej činnosti na obdobie 1. Polrok 2021 
 
Prezentácia:  8 
 

Hlasovanie 
 

Za: Proti: Zdržal sa: Prijatie 
uznesenia 

 8 0 0 ÁNO 

 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
 

K bodu 12                Schválenie prevzatia do správy pozemky a infraštruktúru v lokalite Devínsky 
Dvor po ich prevode do vlastníctva hlavnému mestu SR BA od spoločnosti 

Devínska správa o.z. 

 
Materiál uviedol : Rastislav Tešovič           
 
Z obsahu diskusie:  Predseda komisie sa informoval o akú nehnuteľnosť sa jedná. Poslankyňa Janátová vysvetlila 
problematiku a vyjadrila názor, že by bolo vhodné počkať, kým hl. mesto získa do vlastníctva pozemky a infraštruktúru 
a následne sa mestská časť vyjadrí. Ďalej informovala členov komisie, že je potrebné aby prebehol prevod na hlavné 
mesto, nakoľko na základe triedy komunikácie ich hl. mesto zveruje do správy. Poslanec p. Ján Žatko informoval členov 
komisie, že občianske združenie ponúka pozemky a infraštruktúru za kúpnu cenu 1 Euro a vyjadril názor, že mestská 
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časť by sa mala zaoberať problematikou prevzatia nehnuteľností do správy až po tom, ako ich hl. mesto odkúpi od 
vlastníka. Člen komisie p. Igor Maruščák reagoval, že prevod nehnuteľností sa ho priamo dotýka, nakoľko v danej 
oblasti vlastní nehnuteľnosť a obyvatelia vidia hrozbu v tom, že prístup k parkovacím miestam má iba občianske 
združenie a je obava z obmedzenia prístupu. Je za to, aby sa nehnuteľnosti prevzali do správy mestskej časti. Člen 
komisie, p. Peter Marčák sa stotožnil s názorom p. Janatovej a p. Žatka a súhlasí s tým, aby sa mestská časť zaoberala 
problematikou prevzatia do správy až po prevode nehnuteľností do vlastníctva hlavnému mestu SR BA. Predseda 
komisie namietal, že je členom majetkovej komisie hl. mesta a vie, že hl. mesto nehnuteľnosti odkúpi za predpokladu, 
že má záruku, že ich prevezme do správy mestská časť. Poslankyňa p. Beata Janatová reagovala, že protinávrhom 
v prípade, ak by hl. mesto nemalo záujem prevziať chodníky a zeleň, mestská časť by mohla napríklad odkúpiť 
chodníky a zeleň vlastníci bytov bytových domov, nakoľko Denova nebude mať kapacitu na obhospodarovanie ďalšej 
nehnuteľnosti. P. Igor Maruščák reagoval, že občania nemajú problém sa starať o chodníky, nakoľko sa o tieto starali aj 
do dnešného dňa, problém by nastal, ak by sa infraštruktúra dostala do vlastníctva tretej osoby. 
 
 

Uznesenie č. 31/11/2020  

 
Komisia legislatívy, financií, mandátovej a kontroly odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-
Devínska Nová Ves schváliť prevzatie do správy pozemky a infraštruktúru v lokalite Devínsky Dvor po ich prevode do 
vlastníctva hlavnému mestu SR BA od spoločnosti Devínska správa o.z.. 
 
Prezentácia:  8 
 

Hlasovanie 
 

Za: Proti: Zdržal sa: Prijatie 
uznesenia 

 5 2 1 ÁNO 

 
Uznesenie bolo prijaté. 
 

K bodu 13           Schválenie návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy na prevod Opticko-izolačnej 
bariéry od spoločnosti Devínska správa o.z. 

 
Materiál uviedol : Rastislav Tešovič           
 
Z obsahu diskusie:  Predseda komisie p. Rastislav Tešovič sa informoval, či ide o stenu. Člen komisie, p. Igor Maruščák 
uviedol, že podľa jeho informácií bolo podmienkou udelenia stavebného povolenia vybudovanie opticko-izolačnej 
bariéry, ktorá mala nadväzovať na už vybudovaný val, ktorý má v správe mestská časť. Účelom vybudovania opticko-
izolačnej bariéry je oddelenie bytovej časti od priemyselnej časti. P. poslankyňa Beata Janatová vyjadrila názor, že 
nevidí zmysel prevzatia steny do správy mestskej časti, nakoľko toto nesúvisí s poskytovaním verejnoprospešných 
služieb. Predseda komisie p. Rastislav Tešovič sa stotožnil s názorom poslankyne Beaty Janatovej. Člen komisie p. Peter 
Marčák vyslovil otázku, aká bude údržba steny, a konštatoval, že rovnako nevidí dôvod na prevzatie do správy 
mestskej časti. Člen komisie p. Maruščák vyslovil názor, že by bolo vhodné, aby sa na zasadnutie miestneho 
zastupiteľstva alebo miestnej rady prizval vlastník opticko-izolačnej bariéry, aby predstavil svoj postoj. 
 
 
 

Uznesenie č. 32/11/2020  

 
Komisia legislatívy, financií, mandátovej a kontroly odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-
Devínska Nová Ves schváliť návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na prevod stavby Opticko-izolačnej bariéry a 
pozemkov pod príslušnou stavbou od občianskeho združenia Devínska správa o.z. za navrhovanú cenu 1 €. 
 
Prezentácia:  8 
 

Hlasovanie 
 

Za: Proti: Zdržal sa: Prijatie 
uznesenia 
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 1 6 1 NIE 

 
Uznesenie nebolo prijaté. 
 
 
 

K bodu 14             Rôzne 

 
Materiál uviedol : Rastislav Tešovič           
 
Z obsahu diskusie:  Člen komisie, p. Peter Marčák vyjadril sťažnosť nad skutočnosťou, že informácie o zasadnutí 
komisie dostáva s oneskorením a žiada miestny úrad, aby mu boli tieto informácie zasielané formou SMS správy včas 
pred zasadnutím, nakoľko sa zdržiava na mieste, kde nie vždy má dostupné internetové pripojenie. Predseda komisie 
p. Rastislav Tešovič reagoval, že táto skutočnosť je aj jeho chybou, nakoľko sa občas stane, že sa zasadnutie komisie 
Miestneho úradu MZ MČ BA-DNV koliduje so zasadnutím poradného orgánu hl. mesta SR Bratislavy. Prednostka 
miestneho úradu sa vyjadrila, že nevie zaručiť, že bude pred každým jedným zasadnutím zasielaná aj SMS správa, 
nakoľko sú zamestnanci miestneho úradu značne pracovne vyťažení a zasadnutie sa zväčša koná podľa harmonogramu 
zasadnutí, s ktorým sú členovia komisie oboznámení. Predseda komisie sa vyjadril, že sa pokúsi p. Marčákovi zaslať 
SMS správu. Následne člen komisie p. Igor Maruščák vyslovil otázku, či je vhodné hlasovať formou per rollam, pokiaľ sa 
prerokúva viac bodov programu. Predseda komisie p. Rastislav Tešovič reagoval, že nie je to štandardom, ale 
vzhľadom na krátkosť času išlo o nevyhnutnosť, nakoľko by sa v opačnom prípade zasadnutie komisie nekonalo. 
 
 
Komisia legislatívy, financií, mandátovej a kontroly prerokovala materiál bez prijatia uznesenia. 
 

Záver 
 
Predseda komisie sa poďakoval prítomným za účasť na zasadnutí a o 20:28 hod. zasadnutie Komisie legislatívy, 
financií, mandátovej a kontroly ukončil.  
 

 Titul., meno a priezvisko Podpis 

Zapísala  
(gestor komisie) 

 
Mgr. Monika Dargajová 
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Predseda komisie 
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