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

 

Zápisnica zo zasadnutia komisie zo dňa 02. novembra 2021 
 

Miesto zasadnutia videokonferencia  

Začiatok  16:00  hod. 

Ukončenie 17:50  hod. 

Prítomní Mgr. Rastislav Tešovič, Mgr. Beata Janatová, Ing. Ján Žatko, Bronislava Kraváriková, 
Igor Maruščák, Mgr. Lenka Hlaváčová, Mgr. Dana Hlaváčová Vanková 

 
 

I. 
Úvod 

 
Úvodom predseda komisie p. Rastislav Tešovič privítal prítomných členov komisie, hostí p. Máriu Koprdovú, p. Eriku 
Labaškovú, p. Moniku Dargajovú a konštatoval, že je prítomných 7 členov komisie, t. j. komisia  je uznášaniaschopná. 
Členovia komisie – Mgr. Veronika Veslárová, Ing. Vladimír Mráz 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. Schválenie programu 

2. 
Rozpočtové opatrenia č. 4 k schválenému rozpočtu mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves na 
rok 2021 

3. 
Všeobecne záväzné nariadenie o výške príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu 
nákladov (o príspevkoch) v školských jedálňach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-
Devínska Nová Ves. 

4. Žiadosť o zmenu účelu dotácie pre občianske združenie FOR BA-Art 

5. 
Schválenie zámeru odkúpenie pozemkov registra "C"KN parc. č. 3450 a 3451 v k.ú. DNV od SR - 
Okresný úrad Bratislava 

6. 
Schválenie zámeru odkúpenie pozemku registra "C"KN parc. č. 2339/27 a pozemku registra "E"KN 
parc. č. 3131/1 v k.ú. DNV od SR – Železnice Slovenskej republiky 

7. 
Schválenie spôsobu prevodu pozemku registra "C"KN parc. č. 154/2 a predaj pozemku registra "C"KN 
parc. č. 154/2 z dôvodu hodného osobitného zreteľa – p. Tataiová 

8. 
Schválenie spôsobu prevodu pozemku registra "C"KN parc. č. 1560 a predaj pozemku registra "C"KN 
parc. č. 1560 – p. Žiaková 

9. 
Prenájom časti pozemku registra „C“ KN parc.č. 1834/1 z dôvodu hodného osobitného zreteľa 
o výmere 30 m2  pre vjazd do garáže –– p. Mekešova 

10. 
Schválenie prenájmu častí pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa o celkovej výmere 3 m² 
pre GRYF reklamné štúdio s.r.o. 

11. 
Výpoveď z nájmu nebytového priestoru vo VÚZ a časti pozemku parc. č.2878/491  -  MaxLine Trade 
s.r.o. 

12 Rôzne 

 
 

K bodu 1             Otvorenie a schválenie programu zasadnutia komisie 

 
Materiál uviedol : Rastislav Tešovič           
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Z obsahu diskusie:  p.  Tešovič predstavil body, ktoré je potrebné prerokovať, uviedol, ktorí z členov komisie 
ospravedlnili svoju neúčasť.  
p. Koprdová požiadala o zaradenie materiálu návrh nového Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mestskej 
časti Bratislava-Devínska Nová Ves pre obdobie 2021-2027, ktorý posielala zamestnankyňa mestskej časti Bratislava-
Devínska Nová Ves všetkým členom komisie dňa 15.10.2021 za účelom vyjadrenia sa k obsahu jednotlivých častí a 
následného prerokovania na najbližšej komisii. Rovnako požiadala o zaradenie materiálu Odpustenie dlhu vo výške 
3 984,97 € spoločnosti nasisa s.r.o., ktorý bol poslaný členom komisie spolu s ostatnými materiálmi určenými na dnešné 
zasadnutie komisie.  
p. Tešovič zaradil požadované materiály do programu zasadnutia ako body 3A a 3B a dal o takto doplnenom návrhu 
programu hlasovať členom komisie.  
 

Uznesenie č. 1/11/2021  

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

 
Prezentácia:  6 
 

Hlasovanie 
 

Za: Proti: Zdržal sa: Prijatie 
uznesenia 

 6 0 0 ÁNO 

 
Uznesenie bolo prijaté. 

 
Na online zasadnutie sa prihlásila p. Janatová. 
  

K bodu 2       Rozpočtové opatrenia č. 4 k schválenému rozpočtu mestskej časti Bratislava-
Devínska Nová Ves na rok 2021 

 
Materiál uviedol : Mária Koprdová           
 
Z obsahu diskusie:  
p. Koprdová- ide o úpravy ako na strane príjmov, tak aj na strane výdavkov, mestská časť získala od okresného úradu 
finančné prostriedky týkajúce sa výdavkov spojených s celoplošným testovaním, ide tiež o navýšenie položiek transfer 
pre školy podľa skutočného počtu detí, presun z rutinnej údržby nebytových priestorov na úpravu elokovaného 
pracoviska pre materskú školu. Taktiež predmetom rozpočtového opatrenia je navýšenie položky týkajúcej sa miestnych 
novín, keďže pri rozpočtovaní sa počítalo len s nákladmi na vydanie periodika a teraz je potrebné túto položku upraviť, 
keďže máme náklady aj na grafiku, ktorá je zabezpečená dodávateľsky. 
p. Tešovič- je to posledné rozpočtové opatrenie v tomto roku? 
p. Koprdová- predpokladám, že nejaké úpravy ešte budú, čakáme, čo ešte bude napr. s energiami, čaká nás ešte 
zastupiteľstvo v decembri  
p. Maruščák- to navýšenie 200 tis. €- prevod prostriedkov z peňažných fondov FOPER čo je FOPER?  
p. Koprdová- sú to ušetrené peniaze mestskej časti a poplatok za rozvoj.  
p. Maruščák- toto chcel vedieť, či sú z poplatku za rozvoj. Nebude súhlasiť s takýmto návrhom, pretože vôbec mu nie je 
jasné a nepovažuje túto kúpu pozemku Pod Srdcom za potrebnú, pretože platiť to z poplatku za rozvoj, keď nie sú 
zabezpečené elementárne potreby pre obyvateľov v oblasti, kde býva nepovažuje za správne.  
p. Tešovič- chápe p. Maruščáka a jeho opatrnosť. Foper je mimorozpočtový fond, ktorý je zložený z financií neminutých 
z minulých rokov, je to fond určený na investičné akcie, nie je to len poplatok za rozvoj. Nemyslí si, že sa mestská časť 
orientuje len na investičnú akciu kúpu pozemkov, ale robia sa aj iné investičné akcie po Devínskej, prístavba ZŠ, riešia sa 
MŠ. Tento pozemok je využívaný obyvateľmi, je to verejný priestor využívaný ako rekreačný pozemok. Kúpu tohto 
pozemku by sme mali zvážiť, je otázka, či by sme chceli ísť do nejakého rizika, že možno v budúcnosti vzniknú nejaké 
tlaky na investičnú akciu zo súkromného sektora.  
p. Krajčír- v rámci príjmov ide o transfery prevažne zo štátneho rozpočtu a dane z nehnuteľnosti, ktoré sa upravujú. 
Výdavky sa týkajú zvýšenia položky nákup pozemkov a údržby budov. Ide o pozemok, na ktorý už konečne máme 
vyhotovený znalecký posudok. Je to rekreačné stredisko, ktoré využívajú obyvatelia predovšetkým sídliska, ale aj iných 
častí Devínskej. Momentálne je pozemok v správe štátu cez okresný úrad. Okresný úrad preferuje odkúpenie pozemku 
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pre verejný účel, pričom by nemalo ísť o nejaký veľký projekt, ale o štandardnú údržbu, náhradnú výsadbu drevín. Vo 
Foper nie sú len finančné prostriedky z poplatku za rozvoj, ale aj dlhodobo šetrené prostriedky mestskej časti. Zatiaľ to 
tak vyzerá, že okrem Vyhliadkovej veže obyvatelia Devínskej nebudú mať priestor inde sa slobodne rekreovať. Práve 
preto navrhujeme kúpu tohto pozemku. V rozpočtových opatreniach sú zahrnuté aj rutinné a štandardné údržby budov- 
požiadavky máme od materských škôl ešte do konca roka 2021, ide väčšinou o technické prvky. Kapacity MŠ a ZŠ sú 
momentálne postačujúce, máme umiestnených všetkých žiakov z Devínskej umiestnených v MŠ a ZŠ a dokonca máme 
žiakov aj z iných mestských častí a obcí.  
p. Janatová- na Srdci už kúpil nejaký jedinec časť malého pozemku, má tam nejaký bufet a sú tam na neho sťažnosti. 
Práve takýmto jedincom sa chceme vyhnúť a preto by sme mali zvážiť kúpu a zabezpečiť využívanie tohto priestoru pre 
všetkých obyvateľov.  
p. Tešovič- je to momentálne výhodná cena podľa znaleckého posudku.  
p. Maruščák- aký je tam pomer z tých 200 tisíc € ušetrených z fondu nejakých vlastných prostriedkov Devínskej Novej 
Vsi a fondu rozvoja ako takého?  
p. Krajčír- oni sú štandardne zapájané do rozpočtu. Veľkú časť sme alokovali na nadstavbu a prístavbu školy, pričom 
máme zo zákona povinnosť mať rezervnú časť. V rozpočte, ktorý je prílohou tohto materiálu by to malo byť uvedené. P. 
Krajčír požiadal p. Koprdovú o presnú sumu. V návrhu rozpočtu na r. 2022 budete mať presne uvedené, koľko fin. 
prostriedkov je v rámci Foperu a koľko v rezervnej časti. Rovnako aj v záverečnom účte sú uvedené prebytky 
hospodárenia mestskej časti.  
p. Koprdová- nie je to vidieť v materiáli, ale ako povedal p. starosta, bude to vidieť v návrhu rozpočtu na rok 2022, pričom 
túto sumu doplníme do dôvodovej správy, ak je taká požiadavka.  
p. Krajčír- doplníme túto informáciu už do zajtrajšej miestnej rady a následne to bude aj v materiály na miestne 
zastupiteľstvo, pričom materiály sú prístupné verejnosti.  
 
 

Uznesenie č. 2/11/2021 

 
Komisia legislatívy, financií, mandátovej a kontroly odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-
Devínska Nová Ves schváliť rozpočtové opatrenia č. 4 k schválenému rozpočtu mestskej časti Bratislava-Devínska Nová 
Ves na rok 2021 v nasledovnom znení: 
 
1. zvýšením príjmov na položkách: 
- 121 (Daň z nehnuteľností), položka 121003 (Daň z bytov) vo výške 12 093,47 €, 
- 312 (Bežné transfery zo štátneho rozpočtu), položka 312012 (Na rozvoj školstva – MŠ predškolská výchova) vo výške 
770,00 €, 
- 312 (Bežné transfery zo štátneho rozpočtu), položka 312012 (Na rozvoj školstva – ZŠ nenormatívne) vo výške 9 382,00 
€, 
- 312 (Bežné transfery zo štátneho rozpočtu), položka 312001 (Na celoplošné testovanie) vo výške 16 250,00 €, 
 
a zároveň zvýšením výdavkov na položkách: 
- Program 1 (Všeobecné verejné služby), podprogram 1 (Výdavky verejnej správy), prvok 1 (Miestny úrad, riadenie a 
kontrola), položka 630 (Všeobecný a ostatný materiál, ochranné prostriedky) vo výške 5 000,00 €, 
 
- Program 1 (Všeobecné verejné služby), podprogram 1 (Výdavky verejnej správy), prvok 1 (Miestny úrad, riadenie a 
kontrola), položka 630 (Rutinná a štandardná údržba – prevádzkové stroje, prístroje) vo výške 3 000,00 €, 
 
- Program 1 (Všeobecné verejné služby), podprogram 1 (Výdavky verejnej správy), prvok 1 (Miestny úrad, riadenie a 
kontrola), položka 630 (Všeobecné služby) vo výške 11 250,00 €, 
 
- Program 1 (Všeobecné verejné služby), podprogram 1 (Výdavky verejnej správy), prvok 1 (Miestny úrad, riadenie a 
kontrola), položka 630 (Poplatky a odvody) vo výške 2 000,00 €, 
 
- Program 1 (Všeobecné verejné služby), podprogram 3 (Služby občanom), prvok 1 (Matrika), položka 630 (Tovary a 
služby) vo výške 800,00 €, 
 
- Program 1 (Všeobecné verejné služby), podprogram 3 (Služby občanom), prvok 2 (Evidencia obyvateľstva), položka 630 
(Tovary a služby) vo výške 500,00 €, 
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- Program 2 (Životné prostredie), podprogram 5 (Prenesený výkon štátnej správy), prvok 1 (Vydávanie lístkov a povolení 
na výrub drevín), položka 610 (Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania) vo výške 2 273,47 €, 
 
- Program 2 (Životné prostredie), podprogram 5 (Prenesený výkon štátnej správy), prvok 1 (Vydávanie lístkov a povolení 
na výrub drevín), položka 620 (Poistné a príspevok do poisťovní) vo výške 1 320,00 €, 
 
- Program 2 (Životné prostredie), podprogram 5 (Prenesený výkon štátnej správy), prvok 1 (Vydávanie lístkov a povolení 
na výrub drevín), položka 630 (Tovary a služby) vo výške  200,00 €, 
 
- Program 4 (Vzdelávanie), podprogram 1 (Materské školy), prvok 1 (Materská škola Milana Marečka), položka 640 
(Transfer pre MŠ na mzdy, odvody, tovary a služby - ŠR) vo výške   350,00 €, 
 
- Program 4 (Vzdelávanie), podprogram 1 (Materské školy), prvok 2 (Materská škola Pavla Horova), položka 640 (Transfer 
pre MŠ na mzdy, odvody, tovary a služby - ŠR) vo výške   420,00 €, 
 
- Program 4 (Vzdelávanie), podprogram 2 (Základne školy), prvok 1 (Základná škola Ivana Bukovčana), položka 641 
(Bežný transfer zo ŠR - nenormatívne) vo výške   7 097,00 €, 
 
- Program 4 (Vzdelávanie), podprogram 2 (Základne školy), prvok 1 (Základná škola Pavla Horova), položka 641 (Bežný 
transfer zo ŠR - nenormatívne) vo výške   2 285,00 €, 
 
- Program 7 (Kultúra a spoloč. dianie), podprogram 3 (Televízne vysielanie a miestne noviny), prvok 2 (Miestne noviny) 
položka 600 (BV – miestne noviny) vo výške 2 000,00 €, 
 
2. zvýšením príjmov na položke: 
- 454 (Prevod prostriedkov z peňažných fondov), položka 454002 (Z FOPER-u) vo výške 200 000,00 €, 
 
 
a zároveň zvýšením výdavkov na položke: 
- Program 1 (Všeobecné verejné služby), podprogram 1 (Výdavky verejnej správy), prvok 1 (Miestny úrad, riadenie a 
kontrola), položka 700 (KV – Pozemky z FOPER-u) vo výške          200 000,00 €, 
 
4. presun výdavkov z položky: 
- Program 1 (Všeobecné verejné služby), podprogram 1 (Výdavky verejnej správy), prvok 1 (Miestny úrad, riadenie a 
kontrola) položka 630 (Tovary a služby – opravy a údržba budov ZŠ a MŠ) vo výške 90 000,00 €, 
 
na položku:  
- Program 5 (Bývanie a občianska vybavenosť), podprogram 2 (Agenda – Nebytové priestory), prvok 1 (Objekty určené 
na prenájom) položka 630 (Rutinná a štandardná údržba – budovy, objekty a ich časti) vo výške 90 000,00 €. 
 
Prezentácia:  7 
 

Hlasovanie 
 

Za: Proti: Zdržal sa: Prijatie 
uznesenia 

 6 0 1 ÁNO 

 
Uznesenie bolo prijaté. 
 

K bodu 3            Všeobecne záväzné nariadenie o výške príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú 
úhradu nákladov (o príspevkoch) v školských jedálňach v zriaďovateľskej 
pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves 

 
Materiál uviedol : Rastislav Tešovič           
 
Z obsahu diskusie:   



5 

 

p. Tešovič – ide o návrh VZN, kde sa nám mení financovanie nákladov v školských jedálňach. Materiál bol prerokovaný 
aj v komisii školstva. Prešiel tam tento materiál?  
p. Janatová- ide o to, že o 300 % sa zvýšili náklady v školských jedálňach, napr. na kúrenie, preto vzišiel aj tento návrh 
na zmenu VZN. Nechceli sme strojnásobiť tento poplatok, v komisii školstva sme to navýšili len o 2,50 € a to z 5 € na 
7,50 €.  
p. Tešovič- vieme od iných mestských častí, aké majú poplatky?  
p. Janatová- máme jedny z najnižších poplatkov v Bratislave. 
p. Koprodvá- od. P. Síthovej viem, že poplatky sa v priemere pohybujú na sume 10 €.  
p. Maruščák- tento poplatok výrazne stúpa. Proti samotnému poplatku nemá výhradu, ale jeho zvýšenie by nemuselo 
byť na ťarchu len rodičov. Zamyslela sa mestská časť nad efektivitou jedálni v MŠ  a ZŠ? Zamyslíme sa nad tou efektivitou 
a rovnako aj nad kvalitou tých obedov, lebo tá nie je nič moc. 
p. Janatová – zvažovalo sa v minulosti, že by sa zefektívnilo aj iným spôsobom a to zlučovaním, avšak jednak sa voči 
tomu búrili rodičia a na druhej strane požiadavky na  prevoz obedov do MŠ by boli nákladné.  
p. Tešovič- možno by bolo potrebné zamyslieť sa nad tým, že keď je napr. žiak v karanténe 2 týždne, aby neplatil plnú 
výšku poplatku.  
p. Krajčír- efektívnejšie je rozloženie jedálni tak, ako to je v súčasnosti nastavené. Za zefektívnenie môžeme považovať 
aj zmodernizovanie kuchyne na ZŠ I. Bukovčana 1. Poplatok sa nedvíha na maximálnu hranicu, pretože väčšinu nákladov 
aj tak znáša mestská časť. V rámci rozpočtu mestskej časti je vidieť, koľko % ide práve na MŠ a ZŠ. Chceli sme minimálnu 
záťaž na rodičov. Uviedol, že by bolo vhodné doplnenie materiálu o porovnanie poplatkov z iných mestských častí. 
Zároveň doplnil ešte otázku pre p. Maruščáka k predchádzajúcemu materiálu  a to, že Foper bol vo výške 646 tis., čiže 
200 tis. € sa berú z tejto sumy na nákup pozemku.  
p. Žatko- ako uviedol p. starosta, poprosil by o doplnenie tohto materiálu práve o porovnanie poplatkov z iných 
mestských častí.  
p. Koprdová- prisľúbila doplnenie materiálu o vznesenú požiadavku.  
 

 

Uznesenie č. 3/11/2021 

 
Komisia legislatívy, financií, mandátovej a kontroly odporúča Miestnemu  zastupiteľstvu  mestskej časti Bratislava-
Devínska Nová Ves schváliť všeobecné záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves č. XXX/2021 o 
výške príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov(o príspevkoch) v školách a  školských zariadeniach 
v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves, s účinnosťou od 1.januára 2021.   
 
Prezentácia:  7 
 

Hlasovanie 
 

Za: Proti: Zdržal sa: Prijatie 
uznesenia 

 7 0 0 ÁNO 

 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
 

K bodu 3A            
Návrh Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava-Devínska Nová 
Ves pre obdobie 2021-2027 

 
Materiál uviedol : Rastislav Tešovič           
 
Z obsahu diskusie:   
p. Tešovič- nevedel dohľadať tento materiál.  
p. Koprdová- materiál bol posielaný p. Barbarou Langsfeldovou.  
p. Kraváriková- materiál bol doručený 15.10.2021 
p. Tešovič- PHSR je proces, ktorý ide cez okresný úrad. Vieme, v ktorých komisiách bol už zaradený?  
p. Janatová- bol už zaradený v komisii výstavby a komisii školskej.  
p. Tešovič prečítal návrh uznesenia.  
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p. Janatová požiadala, aby sa odporučilo miestnemu zastupiteľstvu schváliť aj so vznesenými pripomienkami z komisií.  
p. Tešovič si osvojil návrh p. Janatovej.  
 
 

 

Uznesenie č. 4/11/2021  

 
Komisia legislatívy, financií, mandátovej a kontroly odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-
Devínska Nová Ves schváliť návrh Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava-Devínska Nová 
Ves na obdobie 2021-2027 
 
Prezentácia:  7 
 

Hlasovanie 
 

Za: Proti: Zdržal sa: Prijatie 
uznesenia 

 6 0 1 ÁNO 

 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
 
 

K bodu 3B  Odpustenie dlhu vo výške 3 984,97 € spoločnosti nasisa s.r.o.      

Materiál uviedol : Mária Koprdová           
 
Z obsahu diskusie:   
p. Koprdová- 29.10.2021 nasiasa s.r.o. požiadala mestskú časť o odpustenie dlhu. Nájom jej skončil 1.7.2021, pričom 
sa dostala do platobnej neschopnosti kvôli pandemickej situácii. Dôvod je zároveň uvedený v dôvodovej správe. Táto 
výška dlhu je v kompetencii miestneho zastupiteľstva. 
p. Tešovič- za aké obdobie jej vznikol tento dlh? Zapojili sa do výzvy dotácií Ministerstva hospodárstva? Zapojili sa do 
kolečka, ktoré schvaľovali v miestnom zastupiteľstve o čiastočnom odpustení dlhu? 
p. Dargajová- podľa informácií z majetkového oddelenia im mal byť počas roka 2020 odpustení dlh vo výške 50% dlhu 
počas pandémie. Malo by ísť o dlh, ktorý vznikol po období, v ktorom sa odpúšťal dlh  zmysle výzvy Min. hospodárstva.  
p. Tešovič- je potrebné doplniť do materiálu, za aké obdobie sa odpúšťa tento dlh. Zároveň sa opýtal, prečo sa predkladá 
tento materiál, keď odpúšťať dlh do výške 10 tis. € môže starosta a nemusí to schvaľovať miestne zastupiteľstvo.  
p. Koprdová- doplníme obdobie do dôvodovej správy v akej výške dostali odpustenie a za aké obdobie je tento dlh na 
rokovanie miestnej rady. Zároveň uviedla, že starosta môže schvaľovať odpustenie dlhu len do výšky 2 500 €, preto sa 
tento materiál predkladá miestnemu zastupiteľstvu v zmysle Zásad hospodárenia mestskej časti.  
p. Maruščák- na komisii sme sa dohodli, že kvartálne budú predkladané zoznamy neplatičov, ktorí majú v nájme 
nebytové priestory.  
p. Tešovič- myslím si, že do konca roka by sme mohli mať takýto materiá, komunikoval to s p. prednostkou a p. 
starostom, keďže sa bude robiť inventarizácia. Navrhuje, aby si tento materiál nechali predložiť po vykonaní 
inventarizácie.  
p. Koprdová- materiál, ktorý požaduje p. Maruščák sa môže do KLFMK a MZ pripraviť v decembri ale so stavom 
k 30.09.2021, so stavom k 31.12.2021 vieme predložiť až niekedy vo februári 2022. rovnako by bolo vhodné sa 
dohodnúť, nad akú čiastku sa majú tieto zoznamy predložiť, či nad 1.000 €, al. 2.000 €.  
p. Tešovič- požaduje to v takej forme, v akej to vedieme, aby to miestnemu úradu nerobilo zbytočne prácu navyše. 
Zároveň žiada o hlasovanie o pozmenenom návrhu uznesenia a to v bode 1. odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť 
odpustenie dlhu a v bode 2. doplniť obdobie, za ktoré vznikli nedoplatky.  
 

 

Uznesenie č. 5/11/2021  

 
Komisia legislatívy, financií, mandátovej a kontroly odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-
Devínska Nová Ves 
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1. schváliť odpustenie dlhu vo výške 3 984,97 € spoločnosti nasisa s.r.o., Milana Marečka 12, 841 08 Bratislava, 
IČO: 46 145 150, ktorý vznikol ako nedoplatok na nájomnom a službách spojených s užívaním nebytových 
priestorov o výmere 209,57 m², nachádzajúcich sa na 1. nadzemnom podlaží bytového domu na ul. M. Marečka 
8-12 v Bratislave - Devínskej Novej Vsi, súpis. č. 6108, z  dôvodu neschopnosti platiť nájomné a služby spojené 
s užívaním nebytových priestorov. Dôvodom platobnej neschopnosti bola  povinnosť zatvorenia prevádzok v 
súvislosti so zabránením šírenia ochorenia COVID 19 a tým následnej straty príjmu nájomcu z prevádzkovania 
účelu nájmu:  záujmovo-rekreačnej činnosti pre matky s maloletými deťmi a pre rodiny s deťmi a súkromnej 
materskej škôlky 

2. žiada o doplnenie období, za ktoré vznikli nedoplatky  
 
 
Prezentácia:  7 
 

Hlasovanie 
 

Za: Proti: Zdržal sa: Prijatie 
uznesenia 

 6 0 1 ÁNO 

 
Uznesenie bolo prijaté. 
 

K bodu 4             Žiadosť o zmenu účelu dotácie pre občianske združenie FOR BA-Art 

Materiál uviedol : Rastislav Tešovič           
 
Z obsahu diskusie:  
p. Tešovič- bol tento materiál v príslušnej dotačnej komisii?  
p. Koprodvá- 25.10.2021 požiadalo občianske združenie o zmenu účelu. V dotačnej komisii z časového dôvodu tento 
návrh nebol.  
p. Žatko- chcel by sa opýtať právničiek, či je podľa nich zakúpenie stravovacích poukazov nie je v súlade s VZN tak, ako 
je to uvedené v materiáli. Ide o to, či stravovacie poukazy pri celovíkendovom stretnutí sú súčasťou projektu alebo nie 
sú.  
p. Tešovič- tiež by ho to zaujímalo.   
p. Janatová- nie je to v poriadku, sú to ceniny. Tiež si nemyslí, že je to v poriadku, pretože pri schvaľovaní im to dali na 
nejaký účel a keď v závere roka pošlú zmenu účelu, je to podľa nej také obchádzanie,  keďže v lete mali priestor minúť 
tieto finančné prostriedky na zrealizované projekty  a nemuseli by meniť účel dotácie.  
p. Dargajová- stotožňuje sa s názorom p. Janatovej  
 

 

Uznesenie č. 6/11/2021  

 
Komisia legislatívy, financií, mandátovej a kontroly odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-
Devínska Nová Ves schváliť zmenu uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves č. 
41/6/2021 zo dňa 23.06.2021 takto: 
V tabuľke pre písm. b) „v kultúrnej oblasti“, v riadku č. 6 pre žiadateľa FOR BA – Art, v stĺpci „účel dotácie“ sa pôvodný 
účel dotácie „Názov projektu: "Tvorivé dielne" 
- náklady spojené s tvorivými dielňami - ubytovanie, doprava (zmluvný autobus pre počet osôb 30-45)“  
nahrádza novým účelom dotácie „Názov projektu: „Víkendové stretnutia“ 
- zakúpenie stojanov a pochodových lýrok na noty 
- zakúpenie jednotného oblečenia (tričká, resp. polokošele) pre účastníkov projektu 
- zakúpenie notového materiálu 
-  zakúpenie hudobných nástrojov, resp. príslušenstva k hudobným nástrojom“ 
 
Prezentácia:  7 
 

Hlasovanie 
 

Za: Proti: Zdržal sa: Prijatie 
uznesenia 
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 1 2 4 NIE 

 
Uznesenie nebolo prijaté. 
 
 

K bodu 5  Schválenie zámeru odkúpenie pozemkov registra "C"KN parc. č. 3450 a 3451 v 
k.ú. DNV od SR - Okresný úrad Bratislava 

Materiál uviedol : Rastislav Tešovič           
 
Z obsahu diskusie:  
p. Tešovič- o tomto predmete kúpy sme sa už bavili v rámci rozpočtových opatrení. Ide o pozemok Pod Srdcom.  
p. Dargajová- odporúča zmeniť znenie uznesenia z dôvodu, že tam nekorešponduje jednotková cena s celkovou cenou, 
pričom v budúcnosti by mohol vzniknúť spor o tom, ktorá kúpna cena je pre zmluvné strany záväzná, pričom by mohlo 
dôjsť k absolútnej neplatnosti zmluvy.  Navrhuje zmenu nasledovne- odkúpenie za navrhovanú cenu 188 000,00 €. 
p. Tešovič navrhuje hlasovať v zmysle pripomienky miestneho úradu nasledovne- Komisia legislatívy, financií, 
mandátovej a kontroly odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves schváliť zámer 
odkúpenia parciel registra "C" KN parc.č. 3450 ostatná plocha o výmere 5520 m2 a parc.č. 3451 ostatná plocha o výmere 
4602 m2, parcely  zapísané  na liste vlastníctva č. 4130 v k.ú. Devínska Nová Ves, obe vo výlučnom vlastníctve Slovenskej 
republiky v dočasnej správe Okresného úradu Bratislava, so sídlom Tomášikova 46, 832 05 Bratislava, číselný 
identifikátor :00 151 866 001 za navrhovanú cenu 188 000,00 €. 
 
 
 

Uznesenie č. 7/11/2021  

 
Komisia legislatívy, financií, mandátovej a kontroly odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-
Devínska Nová Ves schváliť zámer odkúpenia parciel registra "C" KN parc.č. 3450 ostatná plocha o výmere 5520 m2 a 
parc.č. 3451 ostatná plocha o výmere 4602 m2, parcely  zapísané  na liste vlastníctva č. 4130 v k.ú. Devínska Nová Ves, 
obe vo výlučnom vlastníctve Slovenskej republiky v dočasnej správe Okresného úradu Bratislava, so sídlom Tomášikova 
46, 832 05 Bratislava, číselný identifikátor :00 151 866 001 za navrhovanú cenu 188 000,00 €. 
 
Kúpna zmluva bude podpísaná oboma zmluvnými stranami do 60 dní od schválenia uznesenia zastupiteľstvom mestskej 
časti Bratislava-Devínska Nová Ves. Zmluva podlieha schváleniu Ministerstvom financií SR, dňom udelenia súhlasu 
zmluva v zmysle § 11 ods.4 zákona NR SR č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov nadobúda 
platnosť. V prípade, ak kúpna zmluva nebude oboma zmluvnými stranami v uvedenom termíne uzavretá, prijaté 
uznesenie stratí platnosť. 
 
Prezentácia: 7 
 

Hlasovanie 
 

Za: Proti: Zdržal sa: Prijatie 
uznesenia 

 6 0 1 ÁNO 

 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
 

K bodu 6  Schválenie zámeru odkúpenie pozemku registra "C"KN parc. č. 2339/27 a 
pozemku registra "E"KN parc. č. 3131/1 v k.ú. DNV od SR – Železnice Slovenskej 
republiky 

 
Materiál uviedol : Ing. Mária Koprdová           
 
Z obsahu diskusie:  
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P. predseda vyjadril názor, že 106 EUR/m2 je relatívne vysoká suma. Pokiaľ mestská časť dospela k vyrokovaniu predaja 
uvedeného pozemku, položil otázku, prečo nedošlo k predaju ďalších pozemkov, najmä pozemku - Garážový dom J. 
Poničana alebo ďalších pozemkov v okolí Železníc SR, kde mestská časť prejavovala záujem o odkúpenie pozemkov. P. 
prednostka sa vyjadrila, že komunikácia so Železnicami SR je veľmi náročná, rok, prípadne dva roky mestská časť čakala 
na zmluvy, momentálne sa situácia ohľadom komunikácie zlepšila. P. Beata Janatová na uvedené reagovala, že Železnice 
SR nemajú záujem predávať a vo väčšine prípadov majú záujem prenajímať nehnuteľnosti. P. Tešovič k uvedenému 
dodal, že Železnice SR mestskej časti prenajímajú pozemky pred železničnou stanicou, ktorá slúži predovšetkým ich 
klientom ako parkovisko a v tomto prípade by asi bolo účelnejšie a hospodárnejšie pozemok odkúpiť a mať na ňom 
vlastné parkovisko. 
 
 

Uznesenie č. 8/11/2021  

 
Komisia legislatívy, financií, mandátovej a kontroly odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-
Devínska Nová Ves schváliť zámer odkúpenia pozemku registra "C" KN parc.č. 2339/27, zastavaná plocha a nádvorie o 
výmere 8 m2 , evidovaného na liste vlastníctva č. 1225 a pozemku registra "E" KN parc.č. 3131/1, ostatná plocha o 
výmere 16 m2, evidovaného na liste vlastníctva č. 4513, oba vo výlučnom vlastníctve Slovenskej republiky v dočasnej 
správe Železníc Slovenskej republiky, so sídlom Klemensova 8, 813 61  Bratislava, číselný identifikátor :31 364 501 za 
navrhovanú cenu 2 544,-€ bez DPH s podmienkou zachovania verejnoprospešného účelu a neprevedenia vlastníckeho 
práva k pozemkom v prospech tretích osôb po dobu najmenej 10-tich rokov. 
 
Prezentácia: 7 
 

Hlasovanie 
 

Za: Proti: Zdržal sa: Prijatie 
uznesenia 

 6 0 1 ÁNO 

 
Uznesenie bolo prijaté. 
 

K bodu 7         Schválenie spôsobu prevodu pozemku registra "C"KN parc. č. 154/2 a predaj 
pozemku registra "C"KN parc. č. 154/2 z dôvodu hodného osobitného zreteľa – p. 
Tataiová 

 
Materiál uviedla : Ing. Mária Koprdová         
 
Z obsahu diskusie:   
 
Pani prednostka predložila materiál a vyjadrila sa, že p. Tataiová požiadala o odkúpenie časti pozemku z dôvodu 
zateplenia existujúceho rodinného domu na Kosatcovej ulici – ide o majetkovoprávne vysporiadanie. Predseda komisie 
p. Tešovič vyjadril otázku, či ide o pozemok mestskej časti, alebo pozemok hl. mesta SR Bratislavy. Pani prednostka 
odpovedala, že ide o pozemok vo vlastníctve hl. mesta a v materiály je predložený aj súhlas primátora hl. mesta. Pán 
poslanec Tešovič si rovnako dovolil pozmeniť návrh uznesenia podľa predchádzajúceho bodu č. 5, zosúladenie celkovej 
výšky kúpnej ceny a jednotkovej ceny. Člen komisie, p. Igor Maruščák položil otázku, prečo je veľký rozptyl ceny za 
odpredaj pozemkov, tzn. od 75 EUR, cez 99 EUR a pri Železniciach SR ide o sumu 130 EUR. Poslanec Tešovič následne 
reagoval na cenotvorbu – cena môže byť variabilná jednak od subjektu, od ktorého sa pozemky kupujú, napr. Železnice 
SR, kedy si predávajúci stanoví určité pravidlá a v prípade predaja zo strany obce tieto vychádzajú zo zákona o majetku 
obcí a minimálnej ceny určenej znaleckým posudkom. Je však možné, aby komisia dala odporúčanie miestnemu 
zastupiteľstvu týkajúcu sa zvýšenia ceny. Väčšinou je zaužívané zo strany mestskej časti nerobiť obyvateľom „zle“ 
a vychádzať z ceny určenej znaleckým posudkom. 
 
 

Uznesenie č. 9/11/2021  
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Komisia legislatívy, financií, mandátovej a kontroly odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-
Devínska Nová Ves schváliť       
 
1. zámer predaja pozemku registra "C" KN parc.č. 154/2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 2 m2, 
pozemok zapísaný na liste vlastníctva č. 1, 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: Ing. Silvia Tataiová, bytom Ivana Bukovčana 13, 841 08 Bratislava za 
kúpnu cenu 145,- €. 
 
Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v majetkoprávnom usporiadaní pozemku za účelom zateplenia existujúceho 
rodinného domu na ul. Kosatcova č. 17, súp.č. 5483, stojaceho na susednom vlastnom pozemku parc.č. 171 v k.ú. 
Devínska Nová Ves, pričom dokladovanie vzťahu k zabratému pozemku je nutnosťou v stavebnom konaní.  
 
 2. predaj pozemku registra "C" KN parc.č. 154/2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 2 m2, pozemok 
zapísaný na liste vlastníctva č. 1, 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: Ing. Silvia Tataiová, bytom Ivana Bukovčana 13, 841 08 Bratislava za minimálnu cenu 
72,50 €/m2, t.j. pri výmere 2 m2 po zaokrúhlení na hodnotu 145,- €. 
 
Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v majetkoprávnom usporiadaní pozemku za účelom zateplenia existujúceho 
rodinného domu na ul. Kosatcova č. 17, súp.č. 5483, stojaceho na susednom vlastnom pozemku parc.č. 171 v k.ú. 
Devínska Nová Ves, pričom dokladovanie vzťahu k zabratému pozemku je nutnosťou v stavebnom konaní. 
 
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: 7 
 

Hlasovanie 
 

Za: Proti: Zdržal sa: Prijatie 
uznesenia 

 7 0 0 ÁNO 

 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
 

K bodu 8       Schválenie spôsobu prevodu pozemku registra "C"KN parc. č. 1560 a predaj 
pozemku registra "C"KN parc. č. 1560 – p. Žiaková. 

 
Materiál uviedla: Ing. Mária Koprdová     
 
Z obsahu diskusie:  
 
Pani prednostka na úvod uviedla, že p. Žiaková požiadala v júni 2021 o odkúpenie pozemku v súvislosti s predajom 
z dôvodu, že ide o pozemok pod stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy, ktorá svojim 
umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou. P. Janatová v rámci diskusie reagovala, že na metre 
štvorcové je cena príliš nízka, nakoľko ide o pozemok, ktorý je umiestnený v centre obce a v porovnaní s pozemkom vo 
vlastníctve Železníc SR - na periférií obce, navyše umiestnenom v ochrannom pásme železníc ide o nižšiu predajnú sumu 
a teda o nelogické riešenie. Nie je hospodárne, aby mestská časť nadobúdala pozemky za vyššie sumy a predávala za 
nižšie. Pán poslanec Žatko podporil stanovisko p. poslankyne Janatovej a vyjadril otázky, jednak ako mohla stavba 
vzniknúť na pozemku mestskej časti a jednak či je na predmetnom pozemku umiestnený odvodňovací kanál z Istrijskej 
ulice – aspoň tak mu to vyplýva z výpisu z katastrálnej mapy. Rovnako vyjadril otázku, či má niekto z prítomných 
vedomosť o tom, či daný odvodňovací kanál plní svoju funkciu a v prípade ak áno, nebolo by vhodné pozemok previesť 
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do vlastníctva tretej osoby. Poslanec Tešovič reagoval, že aj Magistrát hl. mesta odporúča zvýšenie kúpnej ceny 
a zároveň vysvetlil rozdiel v stanovovaní hodnoty majetku v znaleckých posudkoch a to z dôvodu, že znalci určujú 
všeobecnú hodnotu majetku jednak podľa objektívnych kritérií a túto cenu môže podľa vlastných subjektívnych 
ohodnotení násobiť koeficientom od 0,2- 1,0. P. poslankyňa Janatová vyjadrila súhlas s p. poslancom Žatkom, aby 
pozemok mestská časť nepredala v prípade, ak je skutočne na predmetnom pozemku umiestnený odvodňovací kanál. 
Odporúča materiál stiahnuť a nepredložiť ho ani na Miestnu radu predtým ako je preverená skutočnosť týkajúca sa 
umiestnenia odvodňovacieho kanála. A pokiaľ tam nie je, odporúča upraviť predajnú cenu. P. poslanec Tešovič súhlasí 
s návrhom p. Janatovej. Pani prednostka reagovala, že Miestny úrad samozrejme preverí či je na pozemku umiestnený 
odvodňovací kanál, avšak má vedomosť o tom, že odvodňovací kanál je umiestnený na susediacom pozemku, preverí, 
či je umiestnený aj na predmetných nehnuteľnostiach. Mestská časť dala do návrhu cenu minimálnu, ale návrh na zmenu 
kúpnej ceny je na mieste.  
 
 
Komisia legislatívy, financií, mandátovej a kontroly žiada o opätovné predloženie materiálu na ďalšie riadne zasadnutie 
Komisie legislatívy, financií, mandátovej a kontroly s doplnením informácie týkajúcej sa existencie odvodňovacieho 
kanála a prípadných sietí na predmetnom pozemku 
 
 

Uznesenie č. 10/11/2021  

 
Komisia legislatívy, financií, mandátovej a kontroly žiada o opätovné predloženie materiálu na ďalšie riadne zasadnutie 
Komisie legislatívy, financií, mandátovej a kontroly s doplnením informácie týkajúcej sa existencie odvodňovacieho 
kanála a prípadných sietí na predmetnom pozemku. 
 
Prezentácia:  7 
 

Hlasovanie 
 

Za: Proti: Zdržal sa: Prijatie 
uznesenia 

 7 0 0 ÁNO 

 
Uznesenie bolo prijaté. 
 

K bodu 9        Prenájom časti pozemku registra „C“ KN parc.č. 1834/1 z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa o výmere 30 m2  pre vjazd do garáže –– p. Mekešova 

 
Materiál uviedol : Ing. Mária Koprdová           
 
Z obsahu diskusie:   
 
P. prednostka na úvod uviedla, že žiadateľka mala pozemok v nájme, nájomná zmluva bola ukončená z dôvodu uplynutia 
lehoty na ktorú bola uzatvorená a nakoľko sa žiadateľka dlhodobo zdržiavala v zahraničí, nebol podpísaný dodatok 
k nájomnej zmluve. Žiadateľka žiada o opätovné uzatvorenie nájomnej zmluvy za účelom zhotovenia vjazdu do budúcej 
garáže. Pôvodná nájomná zmluva skončila dňa 30.06.2020. Pán predseda komisie Rastislav Tešovič položil otázky, jednak 
ako sa mestská časť vysporiada s bezdôvodným obohatením od skončenia zmluvy doteraz a jednak, či by nebolo 
vhodnejšie uzatvoriť zmluvu o zriadení vecného bremena, ktorá bude poskytovať väčšiu právnu istotu obidvom 
účastníkom zmluvného vzťahu. Pani Dargajová reagovala na vydanie nárokov z bezdôvodného obohatenia tak, že 
mestská časť nie je oprávnená žiadať predmetné nároky, nakoľko nájomná zmluva bola ukončená a mestská časť nemá 
vedomosť o tom, že by bol predmetný pozemok využívaný zo strany bývalých nájomcov. Pani Janatová sa následne 
vyjadrila, že predmetný materiál bol prerokovaný na Komisii výstavby, životného prostredia a nemali záujem riešiť 
odpredaj, nakoľko má byť v budúcnosti na pozemku umiestnený chodník. Na uvedenú informáciu pán poslanec Tešovič 
reagoval, že pokiaľ by mal byť na uvedenom pozemku umiestnený chodník, práve vtedy by mestská časť potrebovala 
súhlas nájomcu s vybudovaním chodníka, pokiaľ táto skutočnosť už nie je uvedená v nájomnej zmluve, navrhuje zriadiť 
vecné bremeno za jednorazovú odplatu. Úprava prostredníctvom nájomnej zmluvy je rovnako zákonný spôsob, avšak 
vyjadruje názor, či by nebolo lepšie vysporiadať vzťah prostredníctvom zriadenia vecného bremena. P. Janatová sa 
opýtala, z akej ceny sa vychádzalo pri doplatku za 174,65 EUR za 16 mesiacov z dôvodu, že nebola nájomná zmluva. P. 
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Dargajová upresnila, že informácia nie je v zámere aktuálna, nakoľko neexistuje nárok na vydanie bezdôvodného 
obohatenia, keďže pozemok nebol zo strany nájomcov využívaný a nebola ani platná nájomná zmluva. P. Janatová 
následne vyjadrila pochybnosť týkajúcu sa skutočnosti, že nájomná zmluva bola ukončená dňom 31.12.2018 a poplatok 
mal byť vyrubený od 01.07.2020 do 30.11.2021, tzn. rok a pol po skončení nájmu. Pani poslankyňa Kravariková 
reagovala, že zmluva je uzatvorená do 30.06.2020. Pán poslanec Tešovič sa vrátil k téme vecného bremena a uviedol, 
že tento variant je hospodárnejší v porovnaní s výdavkami vynaloženými na prácu zamestnancov v súvislosti s nájmom. 
P. Dargajová reagovala na podnet p. Janatovej a upresnila, že v čl. II ods. 1 je uvedená doba nájmu na dobu určitú od 
01.07.2018 do 30.06.2020 a v čl. III ods. 2 je uvedená cena nájmu za obdobie 1.7.2018-31.12.2018, teda alikvotna čiastka 
nájomného za predmetné obdobie a tu mohlo vzniknúť nedorozumenie ohľadom doby nájmu. Pani prednostka uviedla 
k téme uzatvárania zmlúv o zriadení vecného bremena, že spôsob uzatvárania zmlúv už riešili na komisii výstavby, ale 
miestny úrad je vďačný za akýkoľvek podnet zo strany členov komisie. 
 

Uznesenie č. 11/11/2021  

 
Komisia legislatívy, financií, mandátovej a kontroly odporúča Miestnemu zastupiteľstvu Mestskej časti Bratislava - 
Devínska Nová Ves schváliť ako prípad  hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov nájom časti pozemku registra "C" KN parc.č. 1834/1 o výmere 30 m2 pre 
pokračovanie využívania pozemku pre  zhotovenie vjazdu do  budúcej garáže, ktorá bude postavená na pozemku parc.č. 
1834/3 vo vlastníctve žiadateľky: Zlatice Mekesovej, bytom Prímoravská 12, 841 07 Bratislava , na dobu neurčitú od  
01.12.2021 za minimálnu cenu 4,11 €/m2/rok na základe minimálnych sadzieb prenájmov NP a pozemkov platných od 
01.07.2020, t. j. za minimálne ročné nájomné v hodnote 123,30 €. Pozemok parc.č. 1834/1 je vedený na liste vlastníctva 
č.1, vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy, zverený do správy Mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves, druh 
pozemku zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 3 063 m2.    
 
Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v pokračovaní využívania pozemku pre  zhotovenie vjazdu do  budúcej garáže, 
ktorá bude postavená na pozemku parc.č. 1834/3 vo vlastníctve žiadateľky, ktorý bol podmienkou stavebného konania 
a dokladovanie vzťahu k pozemku upravovala nájomná zmluva, ktorej platnosť skončila dňa 30.06.2020. 
 
Nájomná zmluva bude s nájomcom podpísaná do 60 dní od schválenia uznesenia v Miestnom zastupiteľstve mestskej 
časti Bratislava-Devínska Nová Ves. V prípade, že nájomná zmluva nebude s nájomcom v uvedenom termíne podpísaná, 
toto uznesenia stráca platnosť. 
 
Prezentácia:  7 
 

Hlasovanie 
 

Za: Proti: Zdržal sa: Prijatie 
uznesenia 

 7 0 0 ÁNO 

 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
 

K bodu 10   Schválenie prenájmu častí pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa o 
celkovej výmere 3 m² pre GRYF reklamné štúdio s.r.o. 

 
Materiál uviedol : Ing. Mária Koprdová           
 
Z obsahu diskusie:   
 
P. prednostka objasnila členom komisie, že ide o žiadosť o nájom pozemku za účelom umiestnenia reklamných stavieb. 
Podľa návrhu nájomnej zmluvy bude 6 mesiacov v roku mestská časť oprávnená využívať reklamnú stavbu na vlastné 
účely. Nájomca bude povinný požiadať príslušný stavebný úrad o stavebné povolenie na reklamnú stavbu, nakoľko 
žiadateľovi uplynula lehota platnosti rozhodnutia o povolení informačného, reklamného a propagačného zariadenia. 
Pán poslanec Tešovič vyjadril otázku, či ide o dve reklamné plochy. P. Dargajová potvrdila, že ide o nájom dvoch 
pozemkov na ktorých má byť umiestnené reklamné zariadenie. Zároveň spresnila, že zmenou územného plánu 
schváleným hl. mesta mohlo dôjsť k reštrikcii umiestňovania reklamných stavieb a v tomto prípade je možné, že 
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stavebníkovi nebude vydané stavebné povolenie na reklamnú stavbu. P. poslanec Tešovič spresnil účel zámeru hlavného 
mesta SR Bratislavy zmeniť územný plán za účelom zníženia vizuálneho smogu. Následne objasnil, že je problematické 
odstraňovanie reklamných stavieb zo strany reklamných spoločností. Niektoré mestské časti/hl. mesto situáciu riešia 
takým spôsobom, že sa s vlastníkom reklamných stavieb dohodnú na tom, ktoré reklamné stavby im najviac nevyhovujú, 
tie sa odstránia a ostatné sú ponechané za režimu podpísania notárskej zápisnice, v zmysle ktorej po skončení nájomnej 
zmluvy na dobu určitú budú môcť vypratať nehnuteľnosť. P. Dargajová sa v diskusii uviedla, že v zmysle návrhu nájomnej 
zmluvy je v prípade ukončenia nájmu prenajímateľ povinný odstrániť reklamnú stavbu a pre prípad porušenia zmluvnej 
povinnosti bude dohodnutá zmluvná pokuta za každý deň omeškania s plnením zmluvnej povinnosti odstrániť reklamnú 
stavbu. P. Maruščák sa pripojil k diskusii a uviedol, že čiastka, za ktorú sa prenajíma pozemok je zanedbateľná, nakoľko 
výsledkom je vznik vizuálneho smogu.  
 
 

Uznesenie č. 12/11/2021  

 
Komisia legislatívy, financií, mandátovej a kontroly odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-
Devínska Nová Ves schváliť ako prípad  hodný osobitného zreteľa  podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov  prenájom častí pozemkov nachádzajúcich sa v okrese Bratislava IV, obci  
Bratislava – m.č. Devínska  Nová Ves, pre GRYF reklamné štúdio s.r.o., Pažite 56, 010 09 Žilina – Bytčica, IČO: 45 939 187, 
za sumu 300,00 €/rok, na dobu neurčitú od 01.12.2021, za účelom využitia predmetu nájmu na prevádzkovanie už 
umiestnených reklamných panelov  na prezentáciu komerčnej reklamy klientov s tým, že šesť mesiacov v roku je mestská 
časť oprávnená využiť reklamné panely pre vlastnú reklamu, a to: 
 
1. časť pozemku registra  „C“  KN  parc. č. 2149/4 o  výmere  1,5  m2, druh   pozemku   ostatná  plocha, celková výmera 
730 m2, 
2. časť pozemku registra  „C“  KN  parc. č. 124/11 o  výmere  1,5  m2, druh   pozemku   ostatná  plocha, celková výmera 
4 866 m2. 
Pozemky sú zapísané na liste vlastníctva č.1723, k. ú. Devínska Nová Ves, vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy, 
zverené do správy mestskej časti Bratislava-Devínska  Nová Ves. 
Dôvodom hodného osobitného zreteľa je umiestnenie už existujúcich reklamných zariadení vo vlastníctve spoločnosti 
GRYF reklamné štúdio s.r.o., Pažite 56, 010 09 Žilina – Bytčica, IČO: 45 939 187 na uvedených pozemkoch. 
   
Nájomná zmluva bude s nájomcom podpísaná do 60 dní od schválenia uznesenia v Miestnom zastupiteľstve mestskej 
časti Bratislava-Devínska Nová Ves. V prípade, že nájomná zmluva nebude s nájomcom v uvedenom termíne podpísaná, 
toto uznesenie stráca platnosť. 
 
Prezentácia:  7 
 

Hlasovanie 
 

Za: Proti: Zdržal sa: Prijatie 
uznesenia 

 0 6 1 NIE 

 
Uznesenie nebolo prijaté. 
 

K bodu 11    Výpoveď z nájmu nebytového priestoru vo VÚZ a časti pozemku parc. 
č.2878/491  -  MaxLine Trade s.r.o. 

 
Materiál uviedol : Ing. Mária Koprdová           
 
Z obsahu diskusie:   
P. prednostka informovala členov komisie o neschopnosti nájomcu reštaurácie U Kmotra platiť nájomné a z uvedeného 
dôvodu je zámerom mestskej časti ukončiť nájomnú zmluvu. Výzvy na zaplatenie nájomného boli nájomcovi zaslané. 
Predseda komisie položil otázku, či je spoločnosť v úpadku  či bola podaná žaloba/podnet na začatie konkurzného 
konania. P. Dargajová na otázku reagovala, že v prvom rade je potrebné ukončiť nájomný vzťah a následne dôjde 
k vymáhaniu pohľadávky prostredníctvom návrhu na vydanie platobného rozkazu v prípade neuhradenia nájomného.  
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Uznesenie č. 13/11/2021  

 
Komisia legislatívy, financií, mandátovej a kontroly odporúča  
1. Miestnemu zastupiteľstvu Mestskej časti Bratislava - Devínska Nová Ves schváliť výpoveď z nájmu nebytových 
priestorov o výmere 126,01 m2 v objekte VÚZ na ulici Štefan Králika č.1, súpisné č. 6275 v Bratislave, nájomcovi 
MaxLine Trade s.r.o., P. Horova 23, 841 08 Bratislava, IČO: 47 523 638, nájom uzatvorený na základe Zmluvy o nájme 
nebytových priestorov č. 2011/14 zo dňa 18.10.2011 so spoločnosťou BELAGGIO s.r.o., Šancova 31, 831 04 Bratislava, 
IČO: 35 924 535, prevedený dňa 01.02.2020 na spoločnosť MaxLine Trade s.r.o., P. Horova 23, 841 08 Bratislava, IČO: 
47 523 638 so všetkými právami a záväzkami. Dôvodom výpovede je neplnenie povinností zo zmluvy riadne a včas 
platiť nájomné a preddavky za služby spojené s užívaním nebytového priestoru. 
         odporúča 
2. Miestnemu zastupiteľstvu Mestskej časti Bratislava - Devínska Nová Ves schváliť výpoveď z nájmu časti pozemku o 
výmere 50 m2, parc. č. 2878/491 o celkovej výmere 1 530 m2,druh pozemku ostatné plochy, vedená na LV 1723 
Okresným úradom Bratislava, katastrálnym odborom pre okres Bratislava IV, k.ú. Devínska Nová Ves, nájomcovi 
MaxLine Trade s.r.o., P. Horova 23, 841 08 Bratislava, IČO: 47 523 638, nájom uzatvorený na základe Zmluvy o nájme 
pozemku č. 118/2016 zo dňa 06.04.20216 so spoločnosťou BELAGGIO s.r.o., Šancova 31, 831 04 Bratislava, IČO: 35 924 
535, prevedený dňa 01.02.2020  na spoločnosť MaxLine Trade s.r.o., P. Horova 23, 841 08 Bratislava, IČO: 47 523 638 
so všetkými právami a záväzkami. Dôvodom výpovede je neplnenie povinností zo zmluvy riadne a včas platiť nájomné. 
 
Prezentácia:  6 
 

Hlasovanie 
 

Za: Proti: Zdržal sa: Prijatie 
uznesenia 

 6 0 0 ÁNO 

 
Uznesenie bolo prijaté. 
 

K bodu 12                Rôzne 

 
Materiál uviedol : Rastislav Tešovič           
 
Z obsahu diskusie:   
 
Bez diskusie. 
 
Komisia legislatívy, financií, mandátovej a kontroly prerokovala materiál bez prijatia uznesenia. 

 
Záver 

 
Predseda komisie sa poďakoval prítomným za účasť na zasadnutí a zasadnutie Komisie legislatívy, financií, 
mandátovej a kontroly ukončil.  
 

 Titul., meno a priezvisko Podpis 

Zapísala  
(gestor komisie) 

 
Mgr. Monika Dargajová, v.r. 

 
 

  
Mgr. Erika Labašková, v.r. 

 

 
Predseda komisie 

 
Mgr. Rastislav Tešovič, v.r.  
 

 
 

 


