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

 

Zápisnica zo zasadnutia komisie zo dňa 07. februára 2022 
 

Miesto zasadnutia videokonferencia  

Začiatok  17:00  hod. 

Ukončenie 19:31  hod. 

Prítomní Mgr. Rastislav Tešovič, Mgr. Beata Janatová, Igor Maruščák, Mgr. Lenka Hlaváčová, 
Mgr. Dana Hlaváčová Vanková, Peter Marčák 

 
 

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 6 členov komisie, t. j. komisia  je uznášaniaschopná. 
Členovia komisie – Mgr. Veronika Veslárová, Ing. Ján Žatko, Bronislava Kraváriková, Ing. Vladimír Mráz ospravedlnili 
vopred svoju neúčasť. P. Griger nebol prítomný na zasadnutí komisie a svoju neprítomnosť vopred neospravedlnil. 
Zasadnutia komisie sa zúčastnili prizvaní hostia- p. Bartovič, p. Vitko, p. Kiszel, p. Kollár.   
Predložený návrh programu bol nasledovný: 
 

Por. 

číslo 
Názov bodu programu 

1 Schválenie programu 

2 
Petícia za pridelenie šatne a futbalového ihriska pre tréningy a zápasy FC VOLKSWAGEN Bratislava na 

futbalovom ihrisku Vápencová ul. č. 34, Bratislava – mestská časť Devínska Nová Ves 

3 Návrh na voľbu prísediaceho pre Okresný súd Bratislava IV 

4  Návrh na schválenie odmien členom komisií - neposlancom za II. polrok 2021 

5 
Zvýšenie nájomného a minimálnych sadzieb prenájmov nebytových priestorov a pozemkov  o mieru inflácie za 

rok 2021 

6 
Schválenie spôsobu prevodu pozemku registra "C"KN parc. č. 441/2 a predaj pozemku registra "C"KN parc. č. 

441/2 z dôvodu hodného osobitného zreteľa – Ing. Michal Janík s manželkou 

7 
Schválenie zámeru prenájmu nebytového priestoru o výmere 33,90 m², miestnosti  č.28 a 29 v objekte 

Viacúčelového zariadenia na ul. Š. Králika 1 formou obchodnej verejnej súťaže a podmienky obchodnej 

verejnej súťaže k prenájmu nebytového priestoru 

8 
Schválenie zámeru prenájmu nebytového priestoru o výmere 201,00 m², miestnosť  č. 1.1.02  v objekte Dovina 

pasáže na ul. M. Marečka 2-6 formou obchodnej verejnej súťaže a podmienky obchodnej verejnej súťaže k 

prenájmu nebytového priestoru 

9 
Výpožička nebytového priestoru  z dôvodu hodného osobitného zreteľa v ZŠ I. Bukovčana 3 pre OZ GoodSport 

International Slovensko 

10 
Schválenie prenájmu častí pozemku registra „C“ KN parc.č. 2565/1, v k.ú Devínskej Novej Vsi z dôvodu 

hodného osobitného zreteľa a zmena prevádzkových hodín pre občianske združenie ŠK Albatros pri ZŠ na ul. I. 

Bukovčana 3  

11 
Schválenie zmluvy o budúcej zmluve na prevod komunikácii a pozemkov pod komunikáciami na ulici Teheľňa 

od spoločnosti CTPark Bratislava, spol. s r.o. do vlastníctva mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves 
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12 
Žiadosť o príspevok na vybudovanie a oplotenie kontajnerového stojiska pre bytový dom Š. Králika 4, žiadateľ 

SPRÁVA OBJEKTOV DNV, s.r.o. 

13 
Žiadosť o príspevok na vybudovanie a oplotenie kontajnerového stojiska pre bytový dom J. Smreka 20-22, 

žiadateľ SPRÁVA OBJEKTOV DNV, s.r.o. 

14 Návrh dodatku Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy 

15 
Žiadosť o príspevok na vybudovanie a oplotenie kontajnerového stojiska pre bytový dom P. Horova 1-7, 

žiadateľ ARTIP.J, s.r.o. 

16 
Žiadosť o príspevok na vybudovanie a oplotenie kontajnerového stojiska pre bytový dom P. Horova  13-15, 

žiadateľ Spoločenstvo vlastníkov bytov a NP Pavla Horova 13-15 

17 Rôzne 

 

K bodu 1             Otvorenie a schválenie programu zasadnutia komisie 

Materiál uviedol : Rastislav Tešovič           
 
Z obsahu diskusie:  p.  Tešovič predstavil body, ktoré je potrebné prerokovať, uviedol, ktorí z členov komisie 
ospravedlnili svoju neúčasť a zároveň privítal hostí na zasadnutí komisie a navrhol členom komisie, aby sa body č. 10 
a 11 prerokovali ako body 2A a 2B z dôvodu prítomnosti prizvaných hostí.  
 

Uznesenie č. 1/2/2022  

 
Komisia legislatívy, financií, mandátovej a kontroly súhlasí s navrhovaným programom po úprave predloženej zo strany 
p. Tešoviča. 
 
Prezentácia:  6 
 

Hlasovanie 
 

Za: Proti: Zdržal sa: Prijatie 
uznesenia 

 6 0 0 ÁNO 

Uznesenie bolo prijaté. 
 

 

K bodu 2       Petícia za pridelenie šatne a futbalového ihriska pre tréningy a zápasy FC VOLKSWAGEN Bratislava 

na futbalovom ihrisku Vápencová ul. č. 34, Bratislava – mestská časť Devínska Nová Ves 

Materiál uviedol : Rastislav Tešovič           
 
Z obsahu diskusie:  
p. Tešovič udelil slovo prizvanému hosťovi Ing. Vitkovi, zástupcovi petičného výboru.  
p. Vitko uviedol, že dôvodom, prečo zvolili na svoju požiadavku inštitút petície je ten, že neboli akceptovaní na Komisii 
kultúry a športu, keďže nedostali žiadnu oficiálnu odpoveď. P. Vitko sa odvolával na futbalový klub Kozmos, ktorý má 
s DNV ŠPORT, spol. s r.o. uzatvorenú nájomnú zmluvu a nemá nič spoločné s Devínskou. Rovnako sa p. Vitko odvolával 
na to, že aj hokejbalový klub má uzatvorenú nájomnú zmluvu.  
p. Marčák- opýtal sa p. Vitka, za akých podmienok požadujú pridelenie šatne a hracej plochy. Nevidel dôvod na 
zamietnutie, avšak ani dôvod na bezplatné užívanie zo strany FC VOLKSWAGEN 
p. Vitko- ich požiadavkou nie je bezplatné užívanie, ale za rovnakých podmienok aké majú Kozmos., avšak tých 150 €, 
ktoré platí Kozmos by podľa jeho vyjadrenia tiež nebolo vhodné pýtať od klubu, v ktorom sú členovia aj zamestnanci 
Volkswagenu.  
p. Maruščák- opýtal sa, či v klube sú aj deti, alebo len dospelí.  
p. Vitko uviedol, že by museli založiť detskú odnož.  
p. Maruščák sa opýtal, či už sú v súčasnosti detské mužstvá v FC VOLKSWAGEN.  
p. Vitko povedal, že detské mužstvá nemajú. 
p. Janatová- prítomným oznámila, že bola pri rokovaniach s FC VOLKSWAGEN a p. Vitko sčasti zavádza. Podľa jej 
vyjadrenia, p. Kiszel odstal úlohu, aby našiel priestor v harmonograme pre detské mužstvo FC VOLKSWAGEN, ak ho budú 



3 

 

mať. Zároveň uviedla, že čo sa týka detí, žiadne rozdiely medzi futbalovými klubmi sa nebudú robiť a všetkým sa umožní 
trénovať. Čo sa týka mužských mužstiev, tu nie sú rovnaké priority ako pri detských mužstvách.  
p. Vitko- uviedol, že s požiadavkou detského mužstva je to ťažko realizovateľné.  
p. Marčák- opýtal sa p. Vitka, koľko majú mužských, ženských a detských členov 
p. Vitko uviedol p. Marčákovi, že mužov majú približne 28, deti sú registrované, ale nehrajú a je ich asi 14 alebo 16. 
p. Labašková- na zasadnutie komisie sme prizvali aj konateľa DNV ŠPORT, spo. S r.o., ktorý je správcom predmetného 
futbalového ihriska. Následne p. Tešovič udelil slovo p. Kiszelovi.  
p. Kiszel sa vrátil k argumentácii p. Vitka  a prenájme pre Kozmos. Uviedol, že s nimi majú uzatvorenú nájomnú zmluvu, 
pretože sú obchodná spoločnosť a musia si na seba aj zarábať. Podľa p. Kiszela je to však len okrajová záležitosť, pretože 
vo väčšine prípadov prenajímajú zadarmo alebo za 1 €. V Devínskej sú 4 futbalové kluby. Myslí si, že dané športovisko 
je kapacitne naplnené. Zároveň uviedol, že Kozmos si prenajíma hraciu plochu len na zápasy, to znamená nie tak ako to 
požaduje FC VOLKSWAGEN, aj na tréningy. Kapacitne si nevie predstaviť, kam by ich zaradil s predloženou požiadavkou.  
p. Maruščák- zamyslel sa nad tým, že tu máme niekoho, kto chce využívať ihriská a nedáme im to, nedáva mu to logiku. 
Navrhol, aby sa stanovili finančné kritéria, ktoré sú výhodné aj pre DNV ŠPORT. Interne by sa malo zadefinovať, kto by 
tam mal byť, samozrejme, deti by mali byť zadarmo.  
p. Tešovič- na návrh p. Maruščáka poznamenal, že ak to takto urobíme, prevýšime kapacity.  
p. Kiszel- ešte raz prítomným uviedol, že Kozmos hrá na Vápencovej len zápasy. Čo sa týka požiadavky FC VOLSKWAGEN, 
tu ide o tréningové kapacity. Čo sa týka zaťaženia ihriska, zo 7 dní je plno vyťažených 6. čo sa týka kapacity detí, tá má 
tendenciu narastať.  
p. Janatová sa opýtala prítomných, či bol niekto na Komisii kultúry a športu, aby vedela dôvod, prečo táto komisia 
odporúča nevyhovieť predloženej petícii.  
p. Tešovič- opýtal sa, koľko potrebuje ihrisko odpočívať 
p. Kiszel uviedol, že ihrisko potrebuje na oddych aspoň 2 dni zo 7.  Vyhradili si aspoň pondelok a zároveň sa starajú 
o hlavnú plochu aspoň do 14-14:30 hod., kým nezačnú hrať deti.  
p. Labašková oboznámila prítomných s dôvodom nesúhlasu Komisie kultúry a športu. Prevýšením kapacity by mohlo 
dôjsť k technickému znehodnoteniu povrchu ihriska. Cieľom je zabezpečiť už pôsobiacim klubom kvalitné podmienky na 
trénovanie. V súčasnosti je povrch ihriska neporovnateľný s tým, ako vyzeral v minulosti.  
p. Janatová- odporúčala by miestnemu zastupiteľstvu vyhovieť len sčasti a to len poskytnúť priestor pre deti.  
p. Tešovič- navrhol nastaviť kritéria, podľa čoho sa bude prenajímať.  
p. Maruščák- možný kandidáti volieb by mohli zvážiť vybudovať nové športovisko.  
p. Vitko uviedol, že je členom výboru od r. 1996 a stále sa trénovalo na ihrisku.  
p. Kiszel- poznamenal, že teraz sa trénuje oveľa viac, ako v minulosti. Čo sa týka detí, zápasy odohrávajú na Vápencovej 
aj na Horova.  
p. Tešovič- navrhuje, aby MZ prerokovalo petíciu a nech Komisia kultúry a športu stanoví nejaké kritéria. Problém však 
podľa neho je, že skutočne tam nie je kapacita.  
 

Uznesenie č. 2/2/2022 

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

A. prerokovať petíciu za pridelenie šatne a futbalového ihriska pre tréningy a zápasy FC VOLKSWAGEN Bratislava 
na futbalovom ihrisku Vápencová ul. č. 34, Bratislava- mestská časť Devínska Nová Ves 

B. požiadať konateľa DNV ŠPORT, spol. s r.o. a Komisiu kultúry a športu, aby vypracovali kritéria pre prenájom 
futbalových ihrísk 

Prezentácia:  6 
 

Hlasovanie 
 

Za: Proti: Zdržal sa: Prijatie 
uznesenia 

 6 0 0 ÁNO 

Uznesenie bolo prijaté. 
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K bodu 2A         Schválenie prenájmu častí pozemku registra „C“ KN parc.č. 2565/1, v k.ú Devínskej Novej Vsi 

z dôvodu hodného osobitného zreteľa a zmena prevádzkových hodín pre občianske združenie ŠK 

Albatros pri ZŠ na ul. I. Bukovčana 3 
     
Materiál uviedla: Ing. Koprdová     
 
Z obsahu diskusie:   
p. Koprdová prítomných oboznámila s predloženým návrhom. Prenájom už bol schválený v MZ v decembri, avšak p. 
Bartovič nepodpísal v stanovenej lehote zmluvu. Uznesenie je variantné- 1. variant podľa uznesenia, ktoré už bolo 
schválené aj v MZ, 2. variant  podľa požiadavky p. Bartoviča a 3. variant ak má nejaký člen iný návrh.  
p. Bartovič- je rozhorčený z toho, že táto situácia vznikla kvôli jednému sťažovateľovi. Avšak hlavný dôvod, prečo 
nepodpísal zmluvu je ten, že sa mu stanovili prevádzkové hodiny, ktoré sú neakceptovateľné. Nie je tam krytá hala 
a v lete je neúnosné, aby mali prevádzkové hodiny v takej podobe, ako boli schválené. V lete len o 17tej chodia hrať 
tenis, pretože je veľmi horúco. Kurty využívali do nejakej 20-21 hod. v lete. Čo sa týka leta, sú to najlepšie časy, schválený 
prevádzkový čas by im vzal kvalitné podmienky na trénovanie. Pánovi sťažovateľovi vadí všetko, spev zo ZUŠ, aj búchanie 
loptičiek.  
p. Tešovič- p. Bartovičovi povedal, že schváleným prevádzkovým časom je snaha udržať akýsi zmier , aby obyvatelia, 
ktorí tam žijú, mali kvalitný život.  
p. Bartovič poznamenal, že za 20 rokov ich kontaktovali 2 obyvatelia, s ktorými si vydiskutovali vzniknuté problémy. Zo 
strany jedného sťažovateľa to už vníma ako šikanu. Na tenisovom kurte sa nepovzbudzuje, nie sú tam fanúšikovia. Za 
profesionálnym tenisom chodia inde. Tento priestor tam bol od začiatku vybudovania školy a preto nechápe, že kvôli 
jednému sťažovateľovi sa ide obmedzovať veľká skupina aj mladých ľudí.  
p. Maruščák- súhlasí s p. Bartovičom. Ak sa sťažuje len 1 obyvateľ, nemali by sa tým zaoberať, pretože ak sa na nejakú 
prevádzku sťažuje tiež len 1 obyvateľ, tiež sa pre ňu nemení prevádzkový čas.  
p. Marčák- je za návrh p. Bartoviča s požiadavkou, aby sa obmedzil prevádzkový čas do 20 hod., teda od 08:00 do 20:00 
hod.  
p. Tešovič nevidí dôvod, prečo by sa malo meniť uznesenie MZ, ak MZ už svoj názor vyjadrilo hlasovaním v decembri.  
p. Bartovič dodal, že ich náklady nie sú len 500 €, ktoré ročne platia MČ, ale majú náklady vo výške 1500-2000 € na 
údržbu. Uviedol, že sa spokojne môže odmerať hluk. Zároveň podotkol, že tam nikdy nebola polícia.  
p. Tešovič uviedol, že vlastník stanovuje podmienky nájmu.  
p. Janatová poznamenala, že neboli sťažnosti len od jedného obyvateľa. Navrhla p. Bartovičovi, aby si dal odmerať hluk  
a ak pri štvorhre nebude presahovať, nech si tam hrajú. P. Bartovičovi navrhla, aby on zdokladoval že nepresahujú 
hlukové kvóty. Zároveň dodala, že hľadali prienik, ako vyhovieť tenistom, aj obyvateľom.  
p. Bartovič- po prvých sťažnostiach bola zjednaná náprava a preto tieto sťažnosti považuje za uzatvorené a o ďalších 
nevie.  
p. Tešovič- musíme rozmýšľať preventívne a chrániť obyvateľov. Sú 2 možnosti  a to buď sa dajú prevádzkové časy do 
zmluvy, alebo do VZN, čo je veľký rozdiel.  

Uznesenie č. 3/2/2022  

 
Komisia legislatívy, financií, mandátovej a kontroly odporúča 
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves zotrvať na podmienkach, ktoré boli schválené 
uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves UMZ č. 11/12/2021 z 08.12.2021  
 
Prezentácia:  6 
 

Hlasovanie 
 

Za: Proti: Zdržal sa: Prijatie 
uznesenia 

 4 1 1 ÁNO 

Uznesenie bolo prijaté. 
 

 
 

K bodu 2B     Schválenie zmluvy o budúcej zmluve na prevod komunikácii a pozemkov pod komunikáciami 

na ulici Teheľňa od spoločnosti CTPark Bratislava, spol. s r.o. do vlastníctva mestskej časti 

Bratislava-Devínska Nová Ves 
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Materiál uviedol : Mgr. Monika Dargajová           
 
Z obsahu diskusie:   
p. Dargajová prítomných oboznámila s doručenou žiadosťou zo strany CT Park a teda so žiadosťou o udelenie súhlasu 
s vybudovaním inžinierských sietí (ďalej len „IS“). Rovnako prítomných oboznámila s požiadavkami MČ.  
Na rokovanie komisie bol prizvaný p. Kollár, ktorý predstavil požiadavku CT Parku. Investorom je CT Park, ktorý vlastní 
zanedbaný priestor a preto ho chce skultúrniť. Komunikácia sa nachádza z 90-95 % vo vlastníctve investora a pod 
komunikáciou sú všetky IS. Len 5-10% zasahuje do pozemku vo vlastníctve MČ. Investor získal záväzné stanovisko zo 
strany hlavného mesta, ako aj zo strany MČ po tom, čo si odkonzultovali s MČ technické požiadavky. V rámci tohto 
procesu prišla MČ s návrhom, aby z dôvodu, že sú tam prístupy aj na iné nehnuteľnosti, a aby zabezpečili týmto 
obyvateľom prístupy bez obmedzení, prešli komunikácie, pozemky pod komunikáciami a verejné osvetlenie do 
vlastníctva MČ. Podľa p. Kollára tam však bude potrebné zriadiť vecné bremeno pre CT Park.  
p. Marčák- opýtal sa p. Kollára, čo sa tam plánuje robiť, čo bude pod cestou a čo myslí pod vecným bremenom.  
p. Kollár uviedol, že pozemky sú rozparcelované na rodinné domy a všetky IS sú pod komunikáciou. Čo s atýka vecného 
bremena, to bude potrebné zriadiť pre CT Park po tom, čo dané nehnuteľnosti prejdú do vlastníctva MČ, aby bol 
usporiadaný majetkovoprávny stav.  
p. Janatová dodala, že vecné bremeno tam CT Park musí mať, aby mohli opravovať IS. A zároveň je to v záujme 
obyvateľov, ktorí cez predmetné nehnuteľnosti majú prístup k svojim rodinným domom.  
 

Uznesenie č. 4/2/2022  

 
Komisia legislatívy, financií, mandátovej a kontroly odporúča  
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves schváliť uzatvorenie zmluvy o budúcej kúpnej 
zmluve podľa ust. § 289 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov so spoločnosťou 
CTPark Bratislava, spol. s r. o., so sídlom Laurinská 18, 811 01 Bratislava, IČO: 47 251 743, za účelom usporiadania 
vlastníckého práva k budúcej stavbe: cestné komunikácie, spevnené plochy a  verejné osvetlenie a k pozemkom ležiacich 
pod touto stavbou, nachádzajúcich sa v katastrálnom území: Devínska Nová Ves, obec: BA-m.č. DEVÍNSKA NOVÁ VES, 
okres: Bratislava IV,  
zapísaných na liste vlastníctva č. 5785, a to konkrétne na: 

- pozemku parcely registra „C“, parc. č.: 926/4, o výmere 3350 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie; 
a 

zapísaných na liste vlastníctva č. 6454, a to konkrétne na: 
- pozemku parcely registra „C“, parc. č.: 907/1, o výmere 6877 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie; 

a 
- pozemku parcely registra „C“, parc. č.: 910/27, o výmere 361 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie; 

a 
zapísaných na liste vlastníctva č. 2913, a to konkrétne na: 

- pozemku parcely registra „C“, parc. č.: 907/80, o výmere 91 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie; a 
- pozemku parcely registra „C“, parc. č.: 910/1, o výmere 2358 m2, druh pozemku: ostatná plocha; a 
- pozemku parcely registra „C“, parc. č.: 911, o výmere 486 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie; a 
- pozemku parcely registra „C“, parc. č.: 912/8, o výmere 8099 m2, druh pozemku: ostatná plocha; a 
- pozemku parcely registra „C“, parc. č.: 912/9, o výmere 416 m2, druh pozemku: ostatná plocha;  

vo výlučnom vlastníctve spoločnosti CTPark Bratislava, spol. s r. o., so sídlom Laurinská 18, 811 01 Bratislava, IČO: 47 
251 743; a 
zapísaných na liste vlastníctva č. 2328, a to konkrétne na:  

- pozemku parcely registra „C“, parc. č.: 912/12, o výmere 952 m2, druh pozemku: ostatná plocha; a 
- pozemku parcely registra „C“, parc. č.: 956, o výmere 3550 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie 

vo výlučnom vlastníctve mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves. 
 
Prezentácia:  6 
 
 

Hlasovanie 
 

Za: Proti: Zdržal sa: Prijatie 
uznesenia 

 6 0 0 ÁNO 
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Uznesenie bolo prijaté. 
 

K bodu 3     Návrh na voľbu prísediaceho pre Okresný súd Bratislava IV 

Materiál uviedol : Mgr. Erika Labašková     
 
Z obsahu diskusie:   
p. Maruščák sa opýtal, či je to platená funkcia. Zároveň oznámil, že sa zdrží hlasovania, pretože p. Rehánkovú nepozná.  
p. Labašková uviedla, že nie je to funkcia, z ktorej by mala p. Rehánková príjem, sú tam však hradené určité náklady.  
p. Tešovič dodal, že p. Rehánková sa v tejto oblasti angažuje, je jej blízka aj svojou profesiou.  

 

Uznesenie č. 5/2/2022 

 
Komisia legislatívy, financií, mandátovej a kontroly odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-
Devínska Nová Ves  
1. zvoliť  v súlade s § 140 ods. 1 zákona  č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov na funkčné obdobie rokov 2022-2026 do funkcie prísediaceho pre Okresný súd 
Bratislava IV z radov občanov JUDr. Ľubu Rehánkovú, trvale bytom Ivana Bukovčana 6127/7, 841 08 Bratislava 
2. požiadať starostu mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves oznámiť Okresnému súdu Bratislava IV zvolenú 
kandidátku do funkcie prísediaceho pre Okresný súd Bratislava IV na volebné obdobie 2022-2026.  

 
Prezentácia:  6 
 

Hlasovanie 
 

Za: Proti: Zdržal sa: Prijatie 
uznesenia 

 5 0 1 ÁNO 

Uznesenie bolo prijaté. 
 
 
 
p. Tešovič navrhol, aby sa body pod č. 4, 7, 8 ,9, 12, 13, 15, 16 zlúčili a komisia bude o nich hlasovať un block. 
Navrhuje, aby aj rozprava bola k týmto materiálom un block.  

Uznesenie č. 6/2/2022 

 
Komisia legislatívy, financií, mandátovej a kontroly prerokuje a bude hlasovať o bodoch pod č. 4, 7, 8, 9, 12, 13, 15 a 16 
en bloc 

 
Prezentácia:  6 

Hlasovanie 
 

Za: Proti: Zdržal sa: Prijatie 
uznesenia 

 6 0 0 ÁNO 

Uznesenie bolo prijaté. 
 
 
 

K bodu 4          Návrh na schválenie odmien členom komisií - neposlancom za II. polrok 2021 

K bodu 7         Schválenie zámeru prenájmu nebytového priestoru o výmere 33,90 m², miestnosti  č.28 a 29 v objekte 

Viacúčelového zariadenia na ul. Š. Králika 1 formou obchodnej verejnej súťaže a podmienky 

obchodnej verejnej súťaže k prenájmu nebytového priestoru 

K bodu 8       Schválenie zámeru prenájmu nebytového priestoru o výmere 201,00 m², miestnosť  č. 1.1.02  v objekte 

Dovina pasáže na ul. M. Marečka 2-6 formou obchodnej verejnej súťaže a podmienky obchodnej 

verejnej súťaže k prenájmu nebytového priestoru 
K bodu 9       Výpožička nebytového priestoru  z dôvodu hodného osobitného zreteľa v ZŠ I. Bukovčana 3 pre OZ 

GoodSport International Slovensko 
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K bodu 12       Žiadosť o príspevok na vybudovanie a oplotenie kontajnerového stojiska pre bytový dom Š. Králika 4, 

žiadateľ SPRÁVA OBJEKTOV DNV, s.r.o. 
K bodu 13        Žiadosť o príspevok na vybudovanie a oplotenie kontajnerového stojiska pre bytový dom J. Smreka 20-

22, žiadateľ SPRÁVA OBJEKTOV DNV, s.r.o. 
K bodu 15       Žiadosť o príspevok na vybudovanie a oplotenie kontajnerového stojiska pre bytový dom P. Horova 1-

7, žiadateľ ARTIP.J, s.r.o. 
K bodu 16       Žiadosť o príspevok na vybudovanie a oplotenie kontajnerového stojiska pre bytový dom P. Horova  13-

15, žiadateľ Spoločenstvo vlastníkov bytov a NP Pavla Horova 13-15 
 
 

 
p. Tešovič otvoril k spojeným bodom diskusiu.  
P. Maruščák- pri OVS mu chýbajú jasné pravidlá pre vyhodnocovanie podaných návrhov. Uchádzač podľa neho nebude 
vedieť, akú žiadosť má predložiť.  
p. Tešovič uviedol, že o týchto kritériách už v minulosti na komisii a MZ prebehla diskusia a kľúč na vyhodnocovanie sa 
našiel.  
p. Maruščák požaduje, aby sa vzorec vyhodnocovania týkajúci sa navrhovanej výšky nájomného uviedol v podmienkach 
OVS 
p. Labašková- navrhla členom komisie, aby sa k OVS prijalo samostatné uznesenie, ak požadujú, aby sa doplnila do 
podmienok OVS požiadavka p. Maruščáka  
 
p. Tešovič dal členom komisie hlasovať o bodoch č. 4, 7, 8, 9, 12, 13, 15 a 16  s požiadavkou doplnenia vzorca do 
podmienok OVS  

 

Uznesenie č. 7/2/2022  

 
Komisia legislatívy, financií, mandátovej a kontroly odporúča miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-
Devínska Nová Ves schváliť materiály v predloženom znení- Návrh na schválenie odmien členom komisií - neposlancom 

za II. polrok 2021, Schválenie zámeru prenájmu nebytového priestoru o výmere 33,90 m², miestnosti  č.28 a 29 v objekte 

Viacúčelového zariadenia na ul. Š. Králika 1 formou obchodnej verejnej súťaže a podmienky obchodnej verejnej súťaže 

k prenájmu nebytového priestoru, Schválenie zámeru prenájmu nebytového priestoru o výmere 201,00 m², miestnosť  č. 

1.1.02  v objekte Dovina pasáže na ul. M. Marečka 2-6 formou obchodnej verejnej súťaže a podmienky obchodnej verejnej 

súťaže k prenájmu nebytového priestoru, Výpožička nebytového priestoru  z dôvodu hodného osobitného zreteľa v ZŠ I. 

Bukovčana 3 pre OZ GoodSport International Slovensko, Žiadosť o príspevok na vybudovanie a oplotenie kontajnerového 

stojiska pre bytový dom Š. Králika 4, žiadateľ SPRÁVA OBJEKTOV DNV, s.r.o., Žiadosť o príspevok na vybudovanie 

a oplotenie kontajnerového stojiska pre bytový dom J. Smreka 20-22, žiadateľ SPRÁVA OBJEKTOV DNV, s.r.o., Žiadosť 

o príspevok na vybudovanie a oplotenie kontajnerového stojiska pre bytový dom P. Horova 1-7, žiadateľ ARTIP.J, s.r.o. 

, Žiadosť o príspevok na vybudovanie a oplotenie kontajnerového stojiska pre bytový dom P. Horova  13-15, žiadateľ 

Spoločenstvo vlastníkov bytov a NP Pavla Horova 13-15 s výhradou, aby bol do podmienok obchodných verejných súťaží 

doplnený vzorec pre vyhodnotenie kritérií predložených ponúk  
 
Prezentácia:  6 
 

Hlasovanie 
 

Za: Proti: Zdržal sa: Prijatie 
uznesenia 

 6 0 0 ÁNO 

Uznesenie bolo prijaté. 
 
 

K bodu 5  Zvýšenie nájomného a minimálnych sadzieb prenájmov nebytových priestorov a pozemkov  o mieru 

inflácie za rok 2021 

Materiál uviedol : Rastislav Tešovič           
 
Z obsahu diskusie:  
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p. Janatová navrhuje, aby sa tento materiál predložil až na júnové zasadnutie MZ, aby sa ešte viac stabilizovala covidová 
situácia.  
p. Koprodvá poznamenala, že mieru inflácia podľa uzatvorených zmlúv zohľadňujeme k 1.4. 
p. Marčák navrhol, že ak je v zmluve len možnosť, tak nevidí dôvod na to, aby sa materiál nepredložil až v júni. 
p. Maruščák uviedol, že ak zvýšenie nájomného odložíme o rok, tak nájomné bude stále nižšie, nevidí dôvod, aby sa 
nájomné nezvýšilo o mieru inflácie.  
p. Marčák sa stotožňuje s návrhom p. Janatovej.  
p. Dargajová- v zmluvách, ktoré má MČ uzatvorené je možnosť zvýšiť nájomné k 1.4., teda v júni už bude neskoro.  
p. Janatová- uviedla, že bude hlasovať proti zvyšovaniu, ak sa bude schvaľovať tento materiál teraz. Podľa nej sa všetko 
zvyšuje a MČ na tom nie je tak zle, aby musela zvyšovať nájomné o mieru inflácie. Podľa nej, ak sa zvýši nájomné, 
automaticky nájomcovia zvýšia ceny za služby a bude to na úkor obyvateľov.  
p. Tešovič poznamenal, že zvýšenie nájomného o mieru inflácie nespôsobí nadmerné zvýšenie nákladov. Je potrebné sa 
na túto problematiku pozrieť aj tak, že nie sme sociálnym partnerom, ale sme prenajímateľom.  
p. Janatová navrhla, aby sa najprv hlasovalo o neodporúčaní MZ.  
 

Uznesenie č. 8/2/2022  

 
Komisia legislatívy, financií, mandátovej a kontroly   n e o d p o r ú č a 
Miestnemu zastupiteľstvu Mestskej časti Bratislava - Devínska Nová Ves schváliť  
 
1. zvýšenie nájomného za prenájom nebytových priestorov a pozemkov od 01.04.2022 o mieru inflácie za rok 2021 vo 
výške 3,2 %.  
 
2. zvýšenie minimálnych sadzieb prenájmov nebytových priestorov a pozemkov vo vlastníctve mestskej časti a zvereného 
nehnuteľného majetku Hlavného mesta Bratislava SR od 01.04.2022 o mieru inflácie za rok 2021 vo výške 3,2 %. 
 
Prezentácia: 6 
 

Hlasovanie 
 

Za: Proti: Zdržal sa: Prijatie 
uznesenia 

 2 1 3 NIE 

Uznesenie nebolo prijaté. 

Uznesenie č. 9/2/2022  

 
Komisia legislatívy, financií, mandátovej a kontroly    o d p o r ú č a 
Miestnemu zastupiteľstvu Mestskej časti Bratislava - Devínska Nová Ves schváliť  
 
1. zvýšenie nájomného za prenájom nebytových priestorov a pozemkov od 01.04.2022 o mieru inflácie za rok 2021 vo 
výške 3,2 %.  
 
2. zvýšenie minimálnych sadzieb prenájmov nebytových priestorov a pozemkov vo vlastníctve mestskej časti a zvereného 
nehnuteľného majetku Hlavného mesta Bratislava SR od 01.04.2022 o mieru inflácie za rok 2021 vo výške 3,2 %. 
 
Prezentácia: 6 
 

Hlasovanie 
 

Za: Proti: Zdržal sa: Prijatie 
uznesenia 

 4 1 1 ÁNO 

Uznesenie bolo prijaté. 
 
 

K bodu 6  Schválenie spôsobu prevodu pozemku registra "C"KN parc. č. 441/2 a predaj pozemku registra 

"C"KN parc. č. 441/2 z dôvodu hodného osobitného zreteľa – Ing. Michal Janík s manželkou 

Materiál uviedol : Ing. Mária Koprdová           
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Z obsahu diskusie:  
p. Koprdová prítomným oznámila, že prevod pozemku je z dôvodu zateplenia. Žiadatelia doložili k žiadosti geometrický 
plán a znalecký posudok. 
 
 

Uznesenie č. 10/2/2022  

 
Komisia legislatívy, financií, mandátovej a kontroly odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-
Devínska Nová Ves schváliť: 
      1. zámer predaja novovytvoreného pozemku registra "C" KN parc.č. 441/2, druh pozemku zastavaná plocha a 
nádvorie o výmere 2 m2, odčlenený od pozemku registra "C" KN parc.č. 441 o výmere 1258 m2 geometrickým plánom č. 
51/2021 zo dňa 08.10.2021, vyhotoveného spoločnosťou GEODET BRATISLAVA spol. s r.o., IČO: 31 338 500, so sídlom 
Malodunajská 15, 821 07 Bratislava, autorizačne overeného Ing. Eduardom Polákom, úradne overeného Okresným 
úradom Bratislava, odborom katastrálnym dňa 19.10.2021 pod č. 2078/2021, 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 Ing. 
Michala Janíka s manželkou Mgr. Zuzanou Janíkovou, obaja bytom Spádová 6, 841 07 Bratislava za minimálnu cenu 
143,40 €/m2, t.j. pri výmere 2 m2 za sumu 286,80 €. 
 
Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v majetkovoprávnom usporiadaní pozemku za účelom zateplenia existujúceho 
rodinného domu na ul. Spádová č. 6, súp. č. 5618, stojaceho na susednom vlastnom pozemku parc.č. 430 v k.ú. Devínska 
Nová Ves, pričom dokladovanie vzťahu k zabratému pozemku je nutnosťou v stavebnom konaní.  
 
      2. predaj novovytvoreného pozemku registra "C" KN parc.č. 441/2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o 
výmere 2 m2, odčlenený od pozemku registra "C" KN parc.č. 441 o výmere 1258 m2 geometrickým plánom č. 51/2021  zo 
dňa 08.10.2021, vyhotoveným spoločnosťou GEODET BRATISLAVA spol. s r.o., IČO: 31 338 500, so sídlom Malodunajská 
15, 821 07 Bratislava, autorizačne overeného Ing. Eduardom Polákom, úradne overeného Okresným úradom Bratislava, 
odborom katastrálnym dňa 19.10.2021 pod č. 2078/2021, 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 Ing. Michala Janíka 
s manželkou Mgr. Zuzanou Janíkovou, obaja bytom Spádová 6, 841 07 Bratislava za minimálnu cenu 143,40 €/m2, t.j. 
pri výmere 2 m2 za sumu 286,80 €. 
 
Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v majetkovoprávnom usporiadaní pozemku za účelom zateplenia existujúceho 
rodinného domu na ul. Spádová č. 6, súp. č. 5618, stojaceho na susednom vlastnom pozemku parc.č. 430 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: 6 
 

Hlasovanie 
 

Za: Proti: Zdržal sa: Prijatie 
uznesenia 

 6 0 0 ÁNO 

Uznesenie bolo prijaté. 
 
 

K bodu 14    Návrh dodatku Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy 

Materiál uviedol : Mgr. Rastislav Tešovič    
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Z obsahu diskusie:   
p. Tešovič prítomných oboznámil s pôvodným zámerom hlavného mesta, ktoré chcelo schvaľovať, resp. aj meniť 
prevádzkové poriadky pohrebísk na území Bratislavy.  
p. Janatová sa opýtala, či bude platiť pôvodný prevádzkový poriadok, aký už bol v platnosti. 
p. Labašková oznámila, že predloženým návrhom dodatku Štatútu bude MČ schvaľovať a dávať súhlas na zmenu 
prevádzkového poriadku pohrebiska predloženého prevádzkovateľom pohrebiska, ktorý nie je zriadený ani založený MČ 
, ani nie je v správe MČ , ale ktoré sa nachádza v katastrálnom území MČ. Pôvodný prevádzkový poriadok pohrebiska 
muselo MZ zrušiť, pretože nebolo oprávnené ho schváliť. Preto je potrebné, aby po schválení a nadobudnutí účinnosti 
tohto dodatku bol následne MZ predložený zo strany prevádzkovateľa tunajšieho pohrebiska návrh na schválenie 
prevádzkového poriadku. Rovnako týmto dodatkom hlavné mesto mení podmienky OVS realizované vo svojej 
pôsobnosti a to z 2 fázového schvaľovania na 1- fázové, tzn. Mestské zastupiteľstvo bude schvaľovať podmienky OVS, 
avšak nebude už schvaľovať úspešného uchádzača OVS.  

 

Uznesenie č. 11/2/2022  

 
Komisia legislatívy, financií, mandátovej a kontroly odporúča  
Miestnemu zastupiteľstvu Mestskej časti Bratislava - Devínska Nová Ves  
 
A. súhlasiť 
s návrhom dodatku Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy  
 
B. požiadať starostu mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves doručiť uznesenie miestneho zastupiteľstva týkajúceho 
sa stanoviska k návrhu dodatku Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy.  
 
Prezentácia:  6 
 

Hlasovanie 
 

Za: Proti: Zdržal sa: Prijatie 
uznesenia 

 5 0 1 ÁNO 

Uznesenie bolo prijaté. 
 
 

K bodu 17                Rôzne     

 
Z obsahu diskusie:   
p. Marčák je prejavil rozhorčenie nad primátorom hl. mesta a to z dôvodu stavu miestnych komunikácií. P. Tešovič 
prisľúbil p. Marčákovi, že ho prizve na najbližšie zasadnutie komisie dopravy hl. mesta, ktorej je členom, aby na nej 
prezentoval svoje požiadavky. Zároveň p. Marčák nesúhlasí s nastolenou parkovacou politikou.  
 
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. Erika Labašková 

 
 

 
Predseda komisie 

 
Mgr. Rastislav Tešovič 
 

 
 

 


